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Sommerferie og efterårets sæson 
Svømmeskolen gik på sommerferie d. 29. maj – alle svømmeskolehold afsluttede derfor deres 

svømmehold i ugerne op til denne dato. Vi opstarter igen i Svømmeskolen med efterårets sæson fra 

mandag d. 22. august 2022.  Kontoret vil i sommerferieperioden besvare henvendelser med en forventet 

forlænget svartid. Telefontiden om mandagen vil ikke være åben over sommerferien, så derfor henviser 

vi til vores mail: tilmelding@h2odense.dk.   

  

H.C.A. Cup 
H2Odense afholdte H.C.A. Swim CUP d. 6-8. maj efter flere års 

aflysninger pga. corona. Det foregik i Universitets Svømmehal og det 

blev til et rigtig fint og velplanlagt stævne. I kan læse om stævnet og 

finde highlights derfra her: H.C.A. Cup Link - Facebook opslag  

 

 

DM i Kunstsvømning 
Lørdag d. 7. maj deltog og hjalp H2Odense med at afholde et rigtigt 

godt DM/DMM i kunstsvømning i Fredericia Idrætscenter. Alle fik et 

godt stævne, der var god stemning og opbakning klubberne imellem. 

I DM deltog vi med vores masterhold på 5 personer, som skulle 

afprøve det nye hold af. Det rakte til en 2. plads. Holdet bestod af 

Anna Helene Sigurdardottir, Miriam Jensen, Henriette Rydsgaard, 

Sofie Brink Magnussen og Lene Brink Magnussen. I DMM stillede tre duetter, hvoraf vi var den ene. 

Her vandt vi den frie del og blev nr. 2 i den tekniske del. Samlet med 0,2 point ud af godt 60 point fik 

vi en 2. plads. Duetten bestod af Sofie Brink Magnussen og Lene Brink Magnussen.  

 

Medlemsundersøgelse – Members 1st  
I perioden mellem d. 10-25. maj udsendte H2Odense en medlemsundersøgelse, udarbejdet i 

samarbejde med Dansk Svømmeunion. Vi fik omkring 450 svar, som vi takker meget for. De kommer 

til at lægge grundlaget for de mulige forbedringer og tiltag vi som klub kan indføre, for at gøre klubben 

endnu bedre for alle. Der vil snarest muligt blive udsendt et mere uddybet skriv om undersøgelsens 

resultater, samt vil vinderen af konkurrencen om 1x gratis kontingent præsenteres.  

 

mailto:tilmelding@h2odense.dk
https://www.facebook.com/www.h2odense.dk/posts/1684292401910335?notif_id=1652365705853739&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
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DISC – Danish International Swim Cup I Esbjerg 
D. 27-29. maj var STO (H2Odenses konkurrencehold) afsted til DISC 

med mange deltagende svømmere. En godt og velplanlagt stævne med 

omkring 1100 svømmere fra 66 klubber. For STO blev det til en lang 

række større og mindre bedrifter. 

 

______________________________________________________________________________ 

Vigtige datoer i juni 
• D. 7. juni til d. 21. juni  

Gentilmelding af nuværende medlemmer starter d. 7. juni og løber derefter i to uger frem. Hvilket 

betyder at alle medlemmer via mail tilbydes at fortsætte efter sommer på det hold de på nuværende 

tidspunkt er opskrevet på. Man har to uger til at få sig gentilmeldt inden tilbuddet udløber.  

I får yderligere information om denne proces i løbet af d. 7. juni.  

 

OBS gentilmeldingsdatoen gælder ikke for konkurrenceafdelingen, som får en udskudt gentilmelding 

pga. en ny struktur af hold. Afdelingen får direkte besked.  

 

• Fra d. 27. juni  

Sommercamps  

For ikke at glemme vandets verden over sommeren tilbyder vi i klubben to 

slags sommercamps – Rema1000 Aquacamps for børn i alderen 7-12 år (uge 

26, 27, 30 og 31) og H2Odense Teencamp for børn/unge i alderen 11-15 år 

(uge 27). Campene fyldes så småt op med spændte campbørn og vi anbefaler 

at få en plads inden de pludselig er væk.  

Status er at der på Aquacamp i uge 26 og 27, ingen ledige pladser er tilbage, 

men i uge 30 og 31 er der stadig pladser at finde. Teencampen er også helt 

fyldt.  

 

Find information og tilmelding til sommercamps her: 

https://www.h2odense.dk/aktiviteter/aquacamp 

____________________________________________________ 

 

Vi ønsker jer en dejlig juni måned og en god sommerferiestart. 

De bedste hilsner fra H2Odense 

https://www.h2odense.dk/aktiviteter/aquacamp
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