
Begynderstævne 2/Fyn Børn 2 

 

Nu er der ikke så længe til at Svendborg Svømmeklub afholder Begynderstævne 2/Fyn Børn 2, i 
samarbejde med Fynsvøm og Dansk Svømmeunion Region Syddanmark, i Svømmehallen Centrum-
pladsen 3. 
 
Dagens program: 
 

kl. 9:00 Dørene åbnes. I finder klublokalet når i går ind ad glasdøren, 1. dør til venstre og går 
op på 2.sal 
 
kl.  9:00 Adgang til omklædningsrum 
 
kl. 10:00 Indsvømning (opvarmning i vandet) 
 
kl. 11:00 Stævnestart 
 
kl. 13:30 Stævnet forventes slut 

 
Fra kl. 09:00 vil trænere og medhjælpere være i hallen og i klublokalet. Her har i mulighed for at hilse på de 
trænere, der skal være med til svømmestævnet. I har også mulighed for at komme til at snakke enkelte 
bestyrelsesmedlemmer, trænere i svømmeskolen og konkurrenceafdelingen. 
 
Fra kl. 9:00 kan børnene klæde om. Husk at det er vigtigt tage et bad af hensyn til miljøet. Bliver man ikke 
vasket ordentligt, øger det bakteriebelastningen i vandet, og der er nødvendigt at bruge mere klor i vandet, 
så man på den måde er med til at øge miljøbelastningen. 
 
Kl. 10:00 mødes alle svømmere og trænere i svømmehallen. Vi har sat et flag op, der hvor vi skal holde til i 
hallen. Vi anbefaler, at I tager et håndklæde samt en T-shirt med ind i svømmehallen og lægger det i den 
stol svømmeren ønsker at sidde på. Trænerne vil guide svømmerne i hvordan, de skal varme op til et 
svømmestævne. 
 
Kl.11:00 Er alle klar til stævnestart, det betyder at svømmerne tørre sig, tager deres medbragte T-shirt og 
evt. et par shorts på, så svømmerne ikke kommer til at fryse. Der kan gå et stykke tid inden svømmerne 
skal i vandet igen afhængig af programmet og hvilke løb svømmeren har tilmeldt sig. 
 
I forbindelse med stævnestart bliver svømmerne budt velkommen og der bliver vist hvordan svømmerne 
skal starte. Når det bliver svømmerens tur, vil trænerne eller deres medhjælpere følge svømmerne til start, 
hvor de vil guide svømmerne i hvordan de skal svømme.  
 
Når alle har svømmet, er der præmieoverrækkelse. Alle svømmere får en medalje, et diplom og en 
badehætte. 
 
Vil man som forældre gerne hjælpe til med at afvikle stævnet er velkommen til at kontakte klubben på 
 
ssk.svendborg@gmail.com 
 
Tilskuere der ønsker at overvære svømmestævnet, er altid velkommen i svømmehallen. Hvis man som 
forældre ønsker at være ved bassinkanten, kan man vælge at tage et par blå overtrækssko på, som findes i 
omklædningsrummene, eller tage skoene af. Der er også mulighed for at benytte balkonen, her er der kun 
adgang udefra. Man må ikke gå fra balkonen til svømmehallen eller omvendt. 
 
 
Med bedste svømmehilsner fra 
Svendborg Svømmeklubs konkurrenceudvalg 


