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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.  

 
Juleafslutning. 
Sidste svømmedag før juleferien er i gammel 
hal: onsdag d. 14. december og lørdag d. 17. 
december. Svømmerne må have én 
forælder med i vandet i gammel hal. 

 
For svømmerne i ny hal er det: onsdag d. 14. 
december. Trænerne leger med 
svømmerne. 

 
VIGTIGT: 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 i klubben. 

 

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 følgende hold: 
I gl. hal kl. 17.30 (alle hold) og kl. 17-
17.30  kun let øvet og øvet. 
I ny hal kl. 19-19.30 alle hold. 

 

 

Aldersbegrænsning i 
omklædningen. 
Vi skal lige gøre opmærksom på at 
aldersgrænsen for, at et barn klæder om og 
bader i omklædningsrum for modsatte køn 
er 7 år. Altså hvis mor eksempelvis tager en 
søn med i dameomklædning, eller en far 
tager en datter med i herreomklædning. 

 

Første svømmedag efter juleferien. 
Det bliver skønt med juleferie. Men vi 
glæder os selvfølgelig til at komme i vandet 
igen i det nye år. Vi starter op igen i Søløven 
onsdag d. 4. januar. 

 

Vinterferie. 
Søløven holder vinterferie i uge 7. 

 

Internt stævne/afslutningsfest. 
Søndag d. 30. april afholder Søløven et 
internt stævne samt en lille afslutningsfest 
for alle medlemmer i Søløven. Nærmere info 
herom følger. Men sæt allerede nu et kryds i 
kalenderen for en hyggelig dag i Søløven. 

 
Ingen kamera i hallen. 
Vi beder jer respektere at der ikke må tages 
billeder eller filmes i hallen. 

 

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 

 
Bliv medlem af Klub Sportigan. 
Husk at 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, microtowels, 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. 

 
En perfekt julegave idé fra Sportigan kunne 
være: 
Hummel klubsæt med logo i super lækker 
kvalitet.  
Trøjen er med gennemgående lynlås og er 
sort.  
Busk og shorts er også sorte.  
T-shirt er kongeblå.  

Det bestilles i Sportigan og der vil være ca. 1 
uges levering.  
Shorts og t-shirt: børn 280 kr. / voksen 350  
Lang buks og trøje: børn 330 kr. / voksen 
400 kr. 
Trøje, lang buks og shorts: børn være 450 kr. 
/ voksen 560 kr. 

 

Gode idéer og initiativer. 
I kan altid komme til os i bestyrelsen hvis I 
har ris eller (selvfølgelig også meget gerne) 
ros i forhold til Søløven. Vi vil gerne 
forbedre os og lytter gerne til initiativer og 
gode ideér. Vi er som regel at finde i 
hallerne til træningen, og ellers kan I sende 
os en mail. 

 
 

Klubben vil gerne på forhånd sige 

tak for første halvår, og ønske alle 

en rigtig god Jul og et godt Nytår. 

 

 

 

 

 


