
FORÆLDREMØDE
HØRSHOLM 

SVØMMEFORENING 
• Velkomst v. Formand Søren Kobbernagel

• Præsentation af foreningen v. Formand Søren Kobbernagel
• Svømmeskolekoncept v. Svømmeskoleleder Marie Boa

• Aktiviteter i svømmeskolen v. Svømmeskoleleder Marie Boa



Hvem er vi som forening 

■ En af kommunens største idrætsforeninger med 1472 medlemmer.

■ Som alle idrætsforeninger en høj grad af frivillighed.

■ Bestyrelse bestående af 7 personer

– Vælges på generalforsamlingen af klubbens medlemmer

■ Udvalg til at håndtere de fleste opgaver

■ Ansatte som svømmefaglige ledere, trænere og administration. 

■ Mange unge mennesker får deres første job i svømmeforeningen.



Hvem er vi som forening 

Vi har fokus på den hele forening – hele året.

Vi ser at det er vigtigt at have tilbud der går fra de mindste børn til 

konkurrencesvømmere på højt niveau.

Vi arbejder også for tilbud udenfor hallen, eksempelvis Open water og strandaktiviteter. 

Udfordringer i de kommende år, 

- Manglende bassin til de mindste

- Renovering af hallen formentlig i 2023, hvilke konsekvenser får det for os. 



Svømmeskolekoncept

Konceptet er udarbejdet i sammenarbejde med DGI



Læring gennem leg



Stilarter gennem grundfærdigheder 

• Vejrtrækning

• Balance

• Bevægelse

• Elementskifte



Aktiviteter i svømmeskolen

■ Sæsonen løber fra slutningen af august til og med 29/5.

■ Distancemærker (efterår)

■ Lucia/juleafslutning (december)

■ Svøm m. Tøj (vinter)

■ Mærkeuger 4 gange om året – næste gang i uge 9 (28/2 - 6/3)



Aktiviteter i svømmeskolen

■ Påsken:

– Påskejagt 10. april – For alle børn i svømmeskolen, mere info og tilmelding kommer 

på mail

– Påskecamp 11-13. april For børn mellem 7-12 år (også børn der ikke er 

medlemmer) tilmelding via event på hjemmesiden (sidste tilmelding 1. april)

■ Anbefalinger til næste sæson i uge 18 (2.-8. maj) og frem, spørgsmål kan stilles til 

trænerne i disse uger, eller sendes til kontoret på hskontor@gmail.com

■ Klubmesterskab for svømmeskolen 29. maj – For alle medlemmer i svømmeskolen 

der er trygge ved at svømme i 25m bassinet, mere info kommer fra trænerne og på 

mail hvor der også er info om tilmelding



Aktiviteter i sommeren

■ Klar til sommerferie hold i uge 24 og 25, For børn mellem 5-10år

■ Events, fx. Brystsvømningsteknik, Crawlteknik og Introduktion til vandpolo. For børn i 

svømmeskolen. Info om de forskellige events kommer på mail og hjemmesiden efter 

påske

■ Sommercamp uge 26 og 31, børn 7-12 år info og tilmelding kommer på mail og 

hjemmeside efter påske

■ Ocean Rescue Camp i samarbejde med DGI, tilmelding og mere info gennem DGI, 

link sendes ud på mail

■ Stranddage 



Næste sæson

■ 8. juni tilmelding til ny sæson åbner for nuværende medlemmer.

■ 20. juni åbner tilmeldingen for alle. 



Spørgsmål 



Tak!

Følg os gerne på:

■ Facebook (Hørsholm Svømmeforening)

■ Instagram (hssvoem)

■ Vores hjemmeside www.hsvoem.dk


