
 

 

Så er sæsonen godt i 
gang og både svømmere 

og trænere har fundet en god rytme. Nu 
går vi vinteren i møde og det betyder at 
juleafslutningen nærmer sig.  

 
Sponsordistancestævne.  
Vi har afholdt sponsordistancestævne 
for talent og konkurrenceholdene d. 15. 
november. Det blev en hyggelig dag, 
men også en dag hvor der blev slidt i 
hallen. I alt lagde svømmerne 42,3 km 
bag sig, dvs 1692 baner. FLOT KLARET!!  
 

Kamera i hallerne. 
For god ordens skyld vil vi gerne minde 
jer om at det ikke er tilladt at 
fotografere eller filme i hallerne. 
Endvidere er det ikke tilladt at have 
mobiltelefon med i svømmehallen. 
 

Klub T-shirt 
Det er nu muligt at købe en klub t-shirt 
af Søløven Svømmeklub. Den koster 130 
kroner og kan bestilles/ købes på vores 
hjemmeside. Kig på: 
www.solovensvommeklub.dk 
 

Mails fra klubben. 
I kan altid gå ind at hente info om 
aktiviteter i klubben på 

hjemmesiden. Vi sender også ud på 
mail når der er vigtig information til 
jer. Men tjek lige at vores mails ikke 
går i jeres spam-filtre.  
 

Ingen blå overtræks-sko. 
Vi er af svømmehallerne blevet bedt om 
at meddele jer følgende: det er af 
hygiejniske årsager ikke længere tilladt 
at gå i hallen med blå overtræks futter 
over skoene. Altså: ingen sko i hallerne. I 
gl hal henvises der til at kigge på 
svømmerne fra balkonen, og den 
kommer man op til fra bagsiden af 
svømmehallen. Dvs  man skal gå uden 
om hallen,  for at komme på balkonen. 
Målet er en bedre hygiejne i hallerne og 
dermed renere og sundere vandforhold. 
 

Juleafslutning. 
Sidste svømmedag før juleferien er i 
gammel hal: onsdag d. 16. december og 
lørdag d. 19. december. 
For svømmerne i ny hal er det: onsdag 
d. 16. december. 
Svømmerne svømmer på deres 
sædvanlige hold, i det sædvanlige 
tidsrum. Der vil selvfølgelig være skruet 
op for den gode julestemning i hallen og 
der vil være slikposer til alle svømmere. 
 

Klubkultur. 
Vi oplever forældre som har udmeldt 
interesse for at tage et tidtagerkursus 
og hjælpe til ved stævner som vores 
svømmere deltager i. Det er rigtig 
positivt at mærke opbakningen til 
klubben  fra jer forældre. Alt fra at 
hjælpe med at lægge svømmefødder på 
plads, til at sætte et banetov i vandet, 
eller til at bage en kage til et stævne, 
tager vi glade imod. Klubben er baseret 
på frivillig arbejdskraft og lille som stor 
indsats tæller i det store hele. 
 
Vi vil også rigtig gerne øge dialogen i 
klubben. Har du ros eller ris eller en 
rigtig god idé, hører vi gerne fra dig. 
 

Internt stævne i klubben. 
I februar måned kommer der et internt 
stævne for alle svømmere i klubben i 
gammel hal. Stævnet er et stille og roligt 
stævne, hvor det er helt ok at svømme 
med bælte og vinger.  Vi er 
opmærksomme på at svømmerne 
matcher hinanden i niveau til stævnet. 
Dagen er en mulighed for at svømmerne 
kan opleve hvordan det er at deltage i et 
stævne og alle svømmerne får et fint 
diplom med hjem til opslagstavlen. Det 
primære for denne dag er at få en god 

oplevelse og en god dag med 
kammeraterne på holdene. 
Nærmere besked og info om tilmelding 
til det interne stævne kommer snart.  
 

Svøm på tilmeldte hold. 
Vær opmærksom på at I svømmer i det 
tidsrum I er meldt til. Af 
sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke 
have for mange svømmere i vandet og vi 
oplever ind imellem at der kan være 
flere svømmere i vandet end der er 
tilmeldt. 

 
Nye medlemmer i klubben. 
Har du en kammerat der vil gå til 
svømning i Søløven? Fra januar åbnes 
for tilmelding igen. (Halv kontingent 
pris) Der er ledige pladser på alle hold i 
gl. hal fra kl. 17.30 - 18. 
 

Klubben vil gerne på forhånd sige 

tak for første halvår, og ønske alle 

en rigtig god Jul og et godt Nytår. 

 

 

 



 

 

 

 

En tak til alle vores fantastiske 

sponsorer som er: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda og Henrik Skjerning 

Klaus Larsen 

Mads, Tina, Sanne og Per Knudsen 

Morten bolvig Hansen 

Ingolf Christensen 

Steffen Jørgensen 

JJ consulting 

Tak også til Biancas mor for de 

flotte og LÆKRE kager til 

sponsordistancestævnet !! 


