
Velkommen til ny sæson. 

Kære svømmere og forældre i Hvidovre Svømmeklub. Den nye sæson er nu gået i gang og vi glæder os til at 

se alle aktive udøvere i hallerne til masser af sjov svømning. 

I denne opstarts mail får I nogle vigtige informationer omkring det at gå til svømning i Hvidovre 

svømmeklub. 

Hvidovre Svømmeklub fylder, med sine næsten 1500 medlemmer, rigtig meget i de faciliteter, som 

Hvidovre Kommune stiller til rådighed for svømningen. Af hensyn til sikkerhed og hygiejne er det derfor 

vigtigt, at regler for færden i faciliteterne overholdes. 

Regler: 

 Som udgangspunkt skal vi bede jer om at møde i god tid (adgang til omklædning 15 min. før 

svømmetid), således at omklædningen kan ske i ro og mag. HUSK AT MEDBRINGE EN 20’ER TIL 

SKAB HVIS DU SVØMMER I AVEDØRE. CENTRET HAR DESVÆRRE IKKE MULIGHED FOR AT VEKSLE.  

 Svømmere skal vaskes grundigt med sæbe og håret gennemskylles inden start.  Det anbefales, at 

langhårede børn bruger badehætte i bassinet eller som minimum har håret samlet i hårelastik.  

 Indtil barnet fylder 7 år kan omklædning ske i forældreomklædningen uanset køn. Derefter 

omklædes i eget omklædningsrum.  

 Ingen børn må gå ind i hallen før holdets træner eller hjælpetræner er til stede. På Langhøjskolen 

skal der altid være to trænere til stede. Hvis én af trænerne er fraværende, og der ikke kan skaffes 

vikar, aflyses svømningen af sikkerhedshensyn. Forældre kan ikke erstatte en træner. 

 Der må ikke spises kage/slik eller mad og heller ikke tygges tyggegummi i svømmehallen.   

 I omklædningsrummet og i svømmehallen skal man opføre sig roligt og fornuftigt. Man må f.eks 

ikke løbe eller skubbe andre i vandet.  

 I barfodsområdet må man kun færdes på strømpefødder, bare fødder eller iført badesandaler. 

(Altså ingen blå overtræk. De gennemhulles hurtigt og det medfører grus og sand på bunden af 

bassinerne) 

 Børn der svømmer i Frihedens Idrætscenter får udleveret et adgangskort til svømmehallen, som 

kun må benyttes, når man svømmer på sit hold i klubben. 

 Mobiltelefon og kamera må ikke benyttes hverken i omklædningen eller i svømmehallen.  

Badetøj og hjælpemidler 

 Det anbefales at bruge badedragt og rigtige badebukser i vandet.  Hvis man fryser kan våddragt 

benyttes. Svømmebriller kan med fordel medbringes. 

 Vi bruger ikke badevinger og kun bælter i et meget lille omfang. Børnene lærer hurtigere at 

svømme, hvis de fra starten lærer, at vandet kan bære dem.  Vi benytter i stedet hjælpetrænere, 

der kan støtte børnene i vandet.  

 

 

 

 



Forældre politik (for børnehold) 

 Vi har stor forståelse for, at forældre gerne vil se deres børn svømme.  Alligevel har vi besluttet, at 

der ikke må være forældre i hallerne, mens der undervises.  Årsagen til denne politik er, at nogle 

børn har svært ved at koncentrere sig om svømmeundervisningen, når forældrene er i nærheden.  

 I Avedøre kan svømmeundervisningen på de fleste hold følges fra balkonen, i Friheden fra 

vinduerne i Halvleg og på Langhøjskolen bliver der planlagt dage, hvor man kan kigge på.  

 Vi ser frem til at alle forældre støtter op om denne politik og gør det nemt for trænerne at 

undervise. 

 

 

Jeres profil 

 Husk at I selv er ansvarlige for, at vi altid har jeres opdaterede kontaktoplysninger på profilen. Da 

de fleste af vores informationer udsendes pr. mail, er det især vigtigt, at det den rigtige mail 

adresse, der er registreret.  

 Det er en god idé at holde sig løbende orienteret på vores hjemmeside www.hvsk.dk  og evt. på 

vores facebook side:  Hvidovre Svømmeklub samt vores instagram profil: hvsk2650, hvor der 

løbende bliver lagt billeder op af svømmerne.  

Her opdateres kalender med aktiviteter i klubben samt kommende stævner og andre relevante 

informationer. 

 

Har I spørgsmål kan kontoret kontaktes pr. mail kontor@hvsk.dk , stefanie@hvsk.dk eller pr. telefon 

36781248 tirsdage 10-14.30 og onsdage 10-14.30 i hvilket tidsrum I også er velkomne på kontoret (ring 

gerne inden, så I er sikre på, at vi er fysisk til stede):  

Frihedens Idrætscenter, Klublokale 1, Hvidovrevej 446.   

 

Vi glæder os til en rigtig god svømmesæson sammen med jer. 

Mange hilsner 

Hvidovre Svømmeklub 
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