
 

 

 
 
 
Tumlinge 1.5-3 år 
 
 
 
Beskrivelse og forudsætninger: 
 
Holdet Tumlinge er for børn på 1,5 til 3 år. Opstart på holdet bør ske fra 1,5-2,5 år.  
Holdtypen foregår i varmtvandsbassin, der er i 32°C og 130 cm dybt.  
 
På Tumlinge arbejdes der mod målet om at opnå mere selvstændighed i vandet. Mange af aktiviteterne 
fra Baby-holdet går igen her, men med en videreudvikling og alderstilpasning, så tumlingen fortsat 
udfordres og udvikler sine færdigheder i vandet.  
Aktiviteterne på holdet udføres med så lidt støtte fra forælderen som muligt, så tumlingen lærer at klare 
sig selv, og opnår erfaring med hvordan man bevæger sig i vandet, når man selv skaber frem- og op-
drift.  
 
Der arbejdes med en del gentagelser, da tumlingen har brug for at lave en aktivitet flere gange, for at 
opnå en reel læring. Træneren sørger for at være opmærksom på, hvornår det er tid til at præsentere en 
videreudvikling af en kendt aktivitet, så der langsomt bygges oven på det, tumlingen allerede kan.  
 
Eksempler på aktiviteter på Tumlinge er: sang- og sanselege, motorikøvelser, grundfærdighedsaktivi-
teter, hop fra kant/rekvisit, dyk, selvredning, og aktiviteter, der fremmer barnets selvstændighed. 
 
Der sker desværre af og til uheld i vandet, så bassinet bliver lukket, indtil vandet er renset. For at sikre, 
at det sker så sjældent som muligt, er det et krav både at tumlingen både har ble og godkendte ble-
svømmebukser på, til og med de er 2 år, eller til de ikke bruger ble længere. Dette er krav fra både os 
og Idrætsparken. Møder man op uden disse, kan man kan ikke deltage i undervisningen. Se nedenstå-
ende billede og beskrivelse af den type badeble, der kræves. 
 
Vær opmærksom på, at der må være 1 voksen pr. tumling med inde i svømmehallen. Det behøver ikke 
være den samme voksne fra uge til uge. Det er helt op til jer. Men vi anbefaler alligevel at det oftest er 
den samme – da det skaber tryghed, ro og bedre mulighed for kontinuerlig læring hos babyen. 



 

 

 


