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   Nyhedsbrev Marts 
 

 
 

Generalforsamling. 
Torsdag d. 23. marts afholdes der 
generalforsamling i Søløven 
Svømmeklub. Dette foregår i 
mødelokalet ”Bølgen” kl. 19-21 i den 
nye svømmehal på Ryttervej. Kom og 
vær med på en lytter. Vi vil også rigtig 
gerne høre dine gode idéer og være 
dialog med jer som er klubbens 
medlemmer. Nu har du faktisk også 
chancen for at blive en del af et 
hyggeligt og stærkt samarbejde i 
bestyrelsen: Vi har brug for et nyt 
medlem hvis overskuelige tjans vil 
indebære: at skrive referat af de fire 
årlige bestyrelsesmøder der afholdes i 
Søløven. Spørgsmål til dette kan rettes 
til Tanja eller Elisa i hallerne, eller du 
kan skrive til os på: 
solovensvommeklub@gmail.com 
   
Indkomne forslag/punkter til 
generalforsamlingen skal være klubben i 
hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 
 

 
Vigtige datoer. 
Der afholdes eksternt Begynderstævne i 
Gl. Hal søndag d. 5. marts klokken 10 – 
14. 
 
Der afholdes distance svømning i 
Søløven onsdag d. 19. april og lørdag d. 
22. april. Svømmerne møder op som de 
plejer, til sædvanlig tid på sædvanlige 
hold. Ved distance svømning svømme 
svømmerne så langt de kan på en halv 
time. Hvert barn får et diplom med hjem 
denne dag. Husk at afsætte lidt ekstra 
tid, da diplomerne skrives efter hvert 
hold. 
 
Onsdag d. 12. april og lørdag d. 15. april 
vil der pga. påsken ikke være 
svømmeundervisning i Søløven. 
 
Sidste gang for denne sæson er lørdag 
d. 29. april (dagen hvor Søløvens 
interne stævne afholdes) 
 

 
Internt Stævne i Søløven. 
Vi afholder internt stævne i Søløven 
lørdag d. 29. april – vær opmærksom på 

at der derfor ikke er almindelig 
svømmeundervisning denne dag. Der er 
åbent for omklædning klokken 13 og 
stævnet starter med opvarmning kl. 
13.30 
 
Stævnet er et stille og roligt stævne hvor 
alle Søløver kan deltage. 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 fin mulighed for at 
svømmerne kan opleve hvordan det er 
at deltage i et stævne og alle 
svømmerne får et diplom med hjem til 
opslagstavlen. Det primære for denne 
dag er at få en god oplevelse og en god 
dag med kammeraterne på holdene. 
 
I løbet ad marts måned vil trænerne 
tage tilmeldingssedler med i hallen og 
sammen med børnene finde frem til 
hvilke discipliner de kan svømme i.  
 

 
Tilmelding til næste sæson.  
Det vil være muligt at tilmelde sig sæson 
2017/2018 allerede fra primo maj via 
klubbens hjemmeside: 
solovensvommeklub.dk  

Er I i tvivl 
om hvilket hold jeres 
barn skal tilmeldes, er I 
velkomne til at kontakte os på 
solovensvommeklub@gmail.com 
 
eller ved telefonisk henvendelse til 
Tanja Christensen, på tlf. 22 54 28 78 fra  
16.30-19 på hverdage og fra 12-14 i 
weekender.  
 

 
 
 
HUSK: Alle nye informationer vil 
kunne findes på klubbens 
hjemmeside. Den bliver løbende 
opdateret.  
 
På forhånd TAK til alle for denne sæson 
– Vi glæder os til at se jer igen i sæson 
2017/2018. 
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