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Tilmelding til forårssæson 2022
Nye hold i forårssæsonen 2022

Tilmelder til forårssæsonen 2022
Vi nærmer os juleferien - og dermed afslutningen på efterårssæsonen 2021. Sidste svømmegang er i uge
47.
Vi har tilrettelagt undervisningsprogrammerne, således svømmerne bliver på det samme hold i hele
skoleåret. Derfor forventer vi, at langt de fleste bliver på det hold, de svømmer på nu. Vi vurderer dog
alle børn i svømmeskolen, for at sikre at alle børn får de rigtige udfordringer når de er til svømning.
Skal du fortsætte på samme hold i svømmeskolen
Den 24. november vil alle nuværende svømmeskolemedlemmer, som skal blive på deres nuværende
hold, modtage mail med et link til tilmelding og betaling for forårssæsonen 2022, fra uge 1 til uge 20.
Tilmelder du dig senere end d. 1. december, kan vi ikke garantere dig en plads på holdet.
Skal du forblive på holdniveauet, men ønsker at flytte til et andet hold eller skal du flytte holdniveau
Alle svømmeskolemedlemmer, som skal flytte hold, får mail d. 24. november med besked om, hvilken
holdtype (Haletudse, Krabbe, Søløve etc.) de skal tilmelde sig. Tilmelding kan foregå fra d. 1. december,
hvor alle medlemmer vil modtage en mail med link til siden holdtilmelding, så de kan tilmelde sig blandt
alle de ledige hold og tider.
Bemærk at vi d. 8. december åbner for tilmelding for profiler som i efterårssæsonen har stået på
venteliste til et hold.
OBS: Så uanset hvad, skal du holde øje med din mailbox d. 24. november. Modtager du ikke en email,
skal du kontakte, Svømmeskoleleder, Nomi Mortensen, nomi@nsklub.dk
Åbning for nye medlemmer
Den 11. december kl. 9 åbner tilmeldingen for nye medlemmer. Fra det tidspunkt er det først-til-mølleprincippet, der gælder i forhold til tilmeldingen.
Hvis du vil være sikker på at beholde din eller dit barns plads, skal du sørge for at tilmelde dig inden d. 8.
december.

Nye hold i forårssæsonen 2022
Nyt Frøhold i Badeland 2370
Der er mange småbørnsfamilie som gerne vil svømme – og det er dejligt. Derfor opretter vi et nyt

Frøhold i Badelandet, onsdag kl. 17.00 – 17.30. På frøholdet svømme de 2½ - 4-årige sammen men en
voksen.
Nyt Søløvehold med forældre. 5481
Vi oprettet endnu et søløvehold med forældre torsdag kl. 18.00 – 18.30
Holdet er for børn på søløveniveau med en forælder i vandet. Søløver er børn, typisk 7-11 år, som er
parate til at lære at svømme i vippebassinet, hvor vanddybden er 1,2 meter.
På holdet øver børn og forældre sig sammen og lærer de grundlæggende svømmefærdigheder. Søløver
og forældre øver sig sammen i at have hovedet i vandet, dykke, flyde og springe i fra kanten.

