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Vi er godt i gang med sæsonen i 

Søløven Svømmeklub og dagene 

bliver kortere. Vi nærmer os 

efterårsferien i uge 42 hvor 

Søløverne også har brug for at hvile 

lufferne. 

 

Ophold i hallen 

Vi vil gerne bede jer forældre om at 
trække jer væk fra bassin kanten. I gl. 
hal henviser vi jer til balkonen eller 
forhallen mens jeres børn er i vandet. 
Balkonen kommer man op til ved at gå 
uden om hallen og ind igen fra bagsiden 
af svømmehallen. 
Forklaringen ligger i, at går man direkte 
fra balkonen og ned i hallen igen, slæbes 
der for meget snavs ind i svømmehallen. 
 
Målet er en bedre hygiejne i hallerne og 
dermed renere og sundere vandforhold. 
Jo mindre snavs og bakterier der 
kommer i hallen, jo mindre kemikalier 
skal der til for at rense vandet for 
svømmerne. 
 
Som noget nyt er der fra denne 
sæson kommet gratis Wi-Fi i forhallen, 

så imens jeres børn svømmer, kan I evt. 
få tjekket mails mm. 
 
Skulle Jeres barn have brug for at I 
er inde i hallen, kan vi lave en speciel 
aftale om det. I skal bare tage fat i mig, 
Tanja Christensen. 
 

Vi holder efterårsferie i Søløven 

Der er ingen træning i efterårsferien, 
uge 42. Derfor er sidste svømmedag i 
gammel hal: onsdag d. 12. oktober og 
lørdag d. 15. oktober. Der vil være 
legedag, men uden forældre i vandet. 
Trænerne står for at lave nogle sjove 
lege for hver deres hold. 
 

Sponsor aftale 

Vi har lavet en rigtig fin aftale med 
Sportigan, Svendborg. Medlemmer af 
Søløven Svømmeklub vil få 20% på alle 
svømmeraleterede varer ved 
fremvisning af Klub Sportigan kort. 
 
Svømmeraleterede varer er:  
Badetøj. Svømmeudstyr (næseklemmer, 
ørepropper, micro towels, badevinger, 
svømmepads, badehætter)  
Svømmebriller.  

Badesandaler.  
Sports Tasker. 
 
Sportigan har en liste på Søløven 
Svømmeklub medlemmer og du kan 
som medlem gå ned og få lavet et Klub 
Sportigan kort. 
 

Klub T-shirt 

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

Juleafslutning 

Onsdag d. 14/12 og lørdag d. 17/12 
holder vi juleafslutning / legedag i 
Søløven. 
 
For begge haller gælder det at 
svømmerne møder ind til vanlig tid og 
svømmer i det tidsrum de plejer. 
 
Særligt er det dog, at i gammel hal må 
man have en forælder med i vandet. 
 

I ny hal er det legedag uden en forælder 
i vandet. Her finder trænerne på nogle 
sjove lege med svømmerne. 
 
Det gælder dog for begge hallerne, at 
der er en slikpose til hver Søløve ;-) 
 
(Konkurrence- og talentholdene holder 
juleafslutning lørdag d. 17.12.) 
 
 
 
 

Rigtig god efterårsferie til alle 

Søløver. 

Efterårshilsener fra hjælpetrænere, 

trænere og bestyrelse. 


