
I undervisningsafdelingen er der en del 
nye aktiviteter og arrangementer på vej 
i løbet af foråret.  

Sæsonen slutter 2.juni 13 og det er en 
måned tidligere end sidste år. Grunden 
er at vi har lavet to sæsoner der hedder 
august – december og januar – juni. 
Disse sæsoner er således lige lange med 
antal undervisningstimer.  

I juni måned vil vi så tilbyde andre akti-
viteter. Der vil på 3 eftermiddage/aftner 
være mulighed for at tilmelde sig for-
skellige EVENT á 1 times varighed. Det 
vil være vores instruktører som står for 
arrangementerne.  

AquaCamp vil vi selvfølgelig også være 
en del af igen. AquaCamp er en kæmpe 
succes for børn mellem 7 og 12 år. Vi vil 
i år afholde 3 gange AquaCamp. Det bli-
ver i ugerne 27 og 28 samt den sidste 
uge af sommerferien uge 32. Uge 32 vil 
vi forsøge at lave et andet koncept end 
tidligere. Hvis interessen er der vil vi 

lave aktiviteter for de 12 – 16 årige.  

Så vil vi i undervisningsafdelingen plan-
lægge begynderstævner. Det vil være et 
stævne i Forum Horsens hvor begyndere 
– let øvede og øvede svømmere vil kun-
ne deltage. Desuden vil vi fremadrettet 
kunne melde øvede svømmere med til 
begynderstævner ude i andre klubber.  

Mere om alt dette i næste nyhedsbrev. 
Undervejs vil undertegnede også sende 
mail ud til jer alle i afdelingen.  

Motionshold. Vi har flere motionshold 
som ikke har så mange svømmere. Der-
for kære forældre meld jer på et af vo-
res rigtig gode hold, der er mere at væl-
ge imellem. Klik ind på hjemmesiden og 
find et hold der passer jer. Rigtig mange 
muligheder – instruktørerne vil gerne 
have ideer og ønsker fra jer om hvad I 
gerne vil lave.  

Rigtig godt forår til jer alle.  

Ulla Pontoppidan 

Set fra kanten 

High lights 
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5 Kant Horsens 
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Danish Open — Bellahøj 
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Horsens Svømmeklub 

Nyhedsbrev 

Der blev søndag d. 24. februar afholdt  
generalforsamling i Horsens svømme-
klub.  

Den nye bestyrelse i Horsens svømme-
klub har efterfølgende valgt nedenstå-
ende konstruering: 

Formand: Jan Schmidt  
Næstformand: Kim Madsen  
Kasserer: Ole Felding 
Bestyrelsesmedlem; Sanne Späth 
Bestyrelsesmedlem: Karen Grønkjær 
Bestyrelsesmedlem: Ole Kramer 
Bestyrelsesmedlem: Michael Christen-
sen 
Suppleant: Mette Livbjerg 

Klubbens konkurrencehold har brugt 
vinterferien (uge 7) til træningslejr. 

Træningslejrene var i år placeret i Tyr-
kiet Antalya og i Hvide Sande. 

Så nu er alle K-svømmere velforberedt 
og klar til de udfordringer der venter 
her i foråret. 

Se desuden mere om vores nye fitness 
aftale med Lido Fitness i dette nyheds-
brev.  

 

Rigtig go’ marts måned til jer alle. 

 

  

  

 



Side 2 Marts 2013 



Side 3 Marts  2013 

  



Side 4 Marts  2013 

  



Side 5 Marts  2013 

  



Side 6 Marts  2013 

  



  

  

Side 7 Marts 2013 

  



 

Horsens Svømmeklub 
Langmarksvej 53 
8700  Horsens 
 

Telefon: 75 61 52 35 
Telefontid: Alle tirsdage mellem kl. 
9.00 og kl. 11.00   
 
Eller pr mail kontor @swimhorsens.dk 

Du finder os på nettet. 

www.swimhorsens.dk 

Næste nyhedsbrev udsendes ca.  1. april 2013. 

 

Indlæg - kommentar og ideer til  
nyhedsbrevet kan sende til 

michaelchr@swimhorsens.dk senest  
d. 25. marts. 

  

OK benzin sponsor: 

Husk vores nye sponsoraftale med OK benzin — se 
mere information omkring tilmelding til ordningen på 
vores hjemmeside. 

Ønsker du at tilmelde dit OK benzin kort, således det  
støtter Horsens svømmeklub, så send en mail (med 
dit kortnummer) til michaelchr@swimhorsens.dk, 
så tilmelder vi dit kort (det koster ingenting). 
Husk at alle OK kort kan tilmeldes og at du ikke behø-
ver at bo i Horsens for at bidrage. 

 


