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DM Årgang Langbane
I Helsingør d. 28. juni til d. 1. juli afholdtes DM
Årgang Langbane, hvor tre dygtige STO svømmere
deltog (se billede til venstre).
Ifølge træner Alessandro var det ”en fantastisk måde
at afslutte sæsonen på for disse svømmere, der gennem
deres engagement fortjente de flotte resultater” som
bød på 7 finaler (3 a-finaler og 4 b-finaler) med stor
kvalitet i både præstation og personlige forbedringer.

Masters sæsonafslutning
Tilbage i slut juni mødtes Masters til en velfortjent sæsonafslutning. Det
blev til en god tid sammen, der startede i Havnebadet (ægte vandhunde kan
jo ikke undvære vandet ret længe ad gangen) og sluttede med lækker
spisning og øl på Storms Pakhus. Her (billede) ses Masters svømmer Morten.
Afslutningen var også ramme for et varmt tak og farvel til Masters' træner
gennem flere sæsoner - Søren. Søren har udvist stor kompetencegrad og
opmærksomhed til holdet, samt har han været en fast del af klubben længe.
Klubben siger derfor også stort tak og PÅ GENSYN til Søren.

Thea Blomsterbergs udtagelse til EM i ROM
Thea er som bekendt en dygtig og fremtrædende svømmer i
H2Odenses konkurrenceafdeling (STO) – og hun er nu officielt
udtaget til EM i Rom i august 2022. Vi kommer til at følge hende og
hendes rejse tæt ved EM. Omkring midt juli var Thea desuden afsted
til træningslejr i Spanien med EM-holdet, hvor både det gode
fællesskab og den gode træning blev plejet.

Aquacamp uge 26
Første uge med Aquacamp
var en kæmpe succes, som
teamet fik stor ros for. Vi
havde 65 børn på camp, og
havde gerne haft endnu
flere, hvis vi havde haft
mere vand at bruge af – men
alt i alt en god uge med højt
humør, glade børn og
forældre.
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Aquacamp og
Teencamp uge 27
Uge 27 var en skøn og stopfyldt uge.
Vi havde 78 aquacampbørn og 13
teencampunge med – og sikke hallen var
fyldt! Ugen bød på aktiviteter vi kender på
Aquacamp, og på Teencampen var der fx
udflugt til Odense Kajakklub – hvor de fik
lov at lære om en ny måde at bruge vandets
element (se billede til højre).

Aquacamp uge 30
Vi har netop afsluttet uge 30 Aquacampen, hvor vi har haft
40 skønne børn med. En noget mere rolig, men mindst lige
så aktiv og lærerig camp. En camp med plads til flere af de
yngste børn, som kræver ekstra opmærksomhed fra teamet.

Vi søger nye trænere til klubben
Vi søger lige nu efter nye
trænere (18+) til Svømmeskolen og
trænere (18+) til kunstsvømningsafdelingen.

I svømmeskolen skal du lære medlemmer at svømme og blive trygge i vand.
Her mangler vi lige nu trænere til hold i Højme om onsdagen.
I kunstsvømningsafdelingen skal stå for en stor del af ansvaret hos vores forskellige konkurrerende
kunstsvømningshold, og vil kunne udvikle dig som leder og koordinator.
Ansættelse starter fra sæsonopstart mandag d. 22. august, eller hurtigst muligt derefter.
Du skal ikke nødvendigvis have erfaring indenfor hverken svømning eller undervisning, men det
anerkendes gerne. Vi lærer dig gerne alt du har brug for at vide og kunne – og tilbyder kurser til de
trænere, der er helt nye. Kom som du er – og så håber vi du elsker vandet lige så meget som vi gør! ☺
Interesseret? KONTAKT OS
Er du interesseret og vil høre mere, eller ønsker du at søge om et job, så kontakt os på
tilmelding@h2odense.dk snarest muligt. Vi hører meget gerne fra dig!
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Vigtigt at vide i august
Opstart fra mandag d. 22. august
Klubben opstarter efterårssæsonen fra mandag d. 22. august og følger derefter ugens dage ift. opstart.
Sæsonen løber frem til d. 11. december, hvorefter juleferien sætter ind.
Kun afbrudt af en efterårsferie i uge 42 forløber sæsonen med undervisning hver uge for alle hold.
Vi glæder os til at byde jer velkommen tilbage i svømmehallerne efter en god lang sommerpause.
Hallerne, trænerne og os i klubben er topklar til at tage imod jer – både nye som erfarne medlemmer
☺
Omkring en uges tid før opstartsdatoen modtager alle medlemmer en velkomst- og infomail, hvori alle
praktiske informationer samt gode tips om en god opstart fremgår. Det plejer at give svar på alle
spørgsmål – og give ro på før vi mødes ude i hallen.

____________________________________________________
Vi ønsker jer en dejlig august måned og en fortsat god sommerferie
De bedste hilsner fra H2Odense
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