
Stadionvej 50 A, 5200 Odense V.
+45 22 74 84 74 (man kl. 12:00 - 14:00)

tilmelding@h2odense.dk

Bliv sponsor
Kontakt os på klubchef@h2odense.dk
hvis du vil være med på vinderholdet

H2Odense

Velkommen til en 
ny svømmesæson



H2Odense

Om Os

Vi i H2Odense er én af region Syddanmarks 
største idrætsforeninger med mere end 2600 
medlemmer. Vi er glade for, du har lyst til at 
være en del af noget stort! For at alle kan have 
det sjovt og føle sig trygge og godt tilpas, finder 
du i denne folder oplysninger omkring forskel-
lige retningslinjer, som vi vil bede Jer respek-
tere. Spørg endelig en af trænerne hvis I er i 
tvivl om noget.

Vores Undervisning

Vi arbejder med, at det skal være sjovt, sikkert 
og lærerigt at deltage på et hold. Vi arbejder 
med de 4 grundfærdigheder: Vejrtrækning, 
Balance, Fremdrift og Elementskift. Gennem 
disse introduceres man for stilarterne, og der 
bygges gradvist på, efterhånden som den 
enkelte er klar. Alle hold i svømmeskolen er 
bygget op omkring en række mål. Når man har 
opnået disse mål, tilbydes man oprykning til 
næste niveau. Du kan læse mere om holdtyper 
og beskrivelser på vores hjemmeside:
www.h2odense.dk/hold-og-tilmelding Vi tilbyder 
flg. muligheder i klubben: svømmeskole, vand-
polo, kunstsvømning og konkurrencesvømning

Aktiviteter

I løbet af året afholder vi løbende en
række events i form af stævner, 

H2Odense fødselsdag mv.

Regler & hygiejne

Aktiviteter og events Dag/ 
uge

Sep Bro til Bro OpenWater stævne d. 1

Okt Den Store Svømmedag
FotoDays

d. 7 
d. 29 & 30

Nov H2Odense Fødselsdag i hele ugen uge 47

Dec Juleafslutning d. 17

Jan SwimWeek
Klubmesterskab og H2Odense Galla

uge 3
 d. 19 jan

Maj Mærkesvømning Kommer 
snart

Jun Sidste svømmedag uge 21

Du kan løbende følge med i klubbens aktiviteter, 
og nye tilbud på vores hjemmeside og Facebook. 
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller feedback 
på undervisningen. så send en mail til klubben på 
tilmelding@h2odense.dk

7+ = Selv omklædning

Foto = Forbudt

HUSK GRUNDIG AFVASKNING

LEG LÆR OG BLIV VANDGLAD

Man har adgang til omklædningen 15 min før og 
efter ens hold.
Opdriftsmidler: Vi bruger ikke badevinger, 
og helst heller ikke bælter. Vi bruger i stedet 
aquaorme, plader mm.

Læs mere om vores regler på vores hjemmeside 
www.h2odense.dk


