
 

Sportslig udvikling og fællesskab for alle 

Sæson 2018-19—Svømmeskolen og Motion 

Alle hold på Nørregård og i Vestbadet vil være gennemgående for hele sæsonen. De starter 
fra mandag den 27. august 2018. 

 

Kontingent betales ved sæsonstart og dækker den sæson man tilmelder sig. 

 

Nørregård 

Svømmernes forældre er må ikke opholde sig på bassinkanten, men meget velkomne på 
bænkene, eller i området udenfor svømmehallen. 

Vestbadet 

Så er Vestbadet klar til den nye sæson og vi er glade for at kunne tilbyde endnu flere hold til 
svømmeskole og motion. Særligt glæder vi os til at tilbyde varmtvandsbassin til de mindste 
(haletudser og frøer) samt til det nyoprettede vandskrækhold. 

Alle svømmere modtager et personligt armbånd til Vestbadet, som fås ved sæsonstart i Vest-
badet mod et depositum på kr. 60,00. Gældende for de mindste hold, Haletudser, Frøer, Sø-
heste, Guldfisk, Delfiner og Vandskræk får forældre med børn under 10 år adgang til omklæd-
ningsrummene med et personligt armbånd, ligeledes mod depositum. Bortkommer armbån-
det kan et nyt rekvireres i Vestbadet mod indbetaling at nyt depositum. Forældre er velkom-
ne i hallen de første gange, men henvises derefter til øvrige arealer. 

Alle voksne der kommer i baderummet på Nørregård og i Vestbadet skal huske at bruge blå 
futter på grund af hygiejne. 

Vi afholder juleafslutning, fastelavnsfest for alle medlemmer i svømmeklubben og afslut-
ningsstævne for alle medlemmer i skoleafdelingen.  
Alle datoer og tider for arrangementerne, samt ferie og fridage vil I kunne finde på vores 
kalender på hjemmesiden. 
 

T-shirts 

Alle vore medlemmer i svømmeskole og motion, kan få udleveret en Vest Brøndby 

T-shirts ved sæsonstart. Der kommer nærmere besked omkring udlevering af T-shirts. 

T-shirten er mørkeblå med gul skrift. 

Der vil ligeledes være mulighed for at købe ekstra T-shirts 
 

Alle tilmeldinger til Svømmeskole og Motion foregår under fanen HOLDOVERSIGT. 

 

Hvis du vil vide mere om Svømmeklubben så klik dig ind på vores hjemmeside 

WWW.VESTBRONDBY.DK 

Svømmeklubben Vest Brøndby Horsedammen 42 2605 Brøndby 

tlf.: 70 25 13 30  mail: kontakt@vestbrondby.dk 
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Sportslig udvikling og fællesskab for alle 

 

Svømmeklubben Vest Brøndby har undervisning på Nørregård i Brøndbyøster,  

og i Vestbadet ligeledes i Brøndbyøster.  

Klublokalet findes på 1. sal på Nørregård. 

 

Læs mere på vores hjemmeside  www.vestbrondby.dk 

 

 

Tlf.: 7025 1330 

Mail: kontakt@vestbrondby.dk 

 

 

Hvor finder i os:  

Nørregård: Horsedammen 42 2605 Brøndby, vores klublokale findes her. 

Vestbadet: Nykær 26 2605 Brøndby  

 

 

Svømmeklubben Vest Brøndby 
Horsedammen 42 2605 Brøndby 

 

Generel information 
Vi byder velkommen til sæsonen 2018-19  
for Svømmeskole -Motion og Konkurrence 

Læs mere under afsnittet omkring sæsonen. 

Tilmeld dig nu — så er der større chance for, at der er plads på det hold du ønsker.  

 

Tilmelding skal ske via hjemmesiden www.vestbrondby.dk, under Holdoversigt. 
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Konkurrenceafdelingen  

 
Består af 3 hold Vest 1, 2 og 3 med en overbygning hvor Vest Brøndby og Glostrup er gået sammen og 
har dannet VG17(H1 og H2) for de bedste svømmere, disse hold skal man udtages til. 

 

H1 (Vest Brøndby + Glostrup overbygning)   ca. 20 timer ugentlig 8 træningspas 

H2 (Vest Brøndby + Glostrup overbygning)   ca. 17,5 timer ugentlig 6 træningspas 

 

V1      ca. 12 timer ugentlig 3-4 træningspas 

V2 - Talenthold      ca. 7 timer ugentlig 3 træningspas 

V3 - MiniTalenthold      ca. 4 timer ugentlig 2 træningspas 

 

I konkurrenceafdelingen deltager svømmerne i træning, stævner, træningslejre og de deltager i de sam-
me sociale arrangementer som der er i Svømmeskolen, samt nogle andre arrangementer fordelt over 
sæsonen. 

Konkurrence svømning giver tætte venner og kompetencer som også kan hjælpe dem i skolen og i deres 
voksenliv. Forældre får mulighed for at hjælpe til når der er stævner og arrangementer eller uddanne sig 
til officials og dommere. 

 

Kontingent for konkurrenceafdelingen: 

 

H1 (Vest Brøndby + Glostrup overbygning)  kr. 3 x 2.200,00 

H2 (Vest Brøndby + Glostrup overbygning)   kr. 3 x 2.000,00 

 

V1     kr. 3 x 1.600,00 

V2 - Talentholdet    kr. 3 x 1.400,00 

V3 - MiniTalenthold    kr. 3 x 1.100,00 

 

 

Talentudvikling og konkurrencesvømning: 

Et par gange om året tilbydes svømmerne fra Svømmeskolen prøvetræningsforløb på klubbens MiniTa-
lenthold (V3), som har de yngste og nyeste konkurrencesvømmere, der træner to gange om ugen. 

Holdet tilbydes hovedsagelig til piger på omkring 8 år og drenge på omkring 9 år. Det er trænerne i kon-
kurrenceafdelingen der udvælger svømmerne, men det er skoletrænerne der indstiller svømmerne til 
holdet. 

På holdet deltager man i stævner med fantastisk stemning, sociale arrangementer og træning som for de 
små handler om at elske konkurrence og have det sjovt imens de basale teknikker læres. 
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Hold nr.  Dag/tid  Sted  Pris kr. Startdato 

Niveau 3 

Guldfisk 1  man 16.00-16.40 Nørregård  1375,00 27.08.2018-13.05.2019 

Guldfisk 2  man 16.40-17.20 Nørregård  1375,00 27.08.2018-13.05.2019 

Guldfisk 3  man 17.10-17.50 Vestbadet  1375,00 27.08.2018-13.05.2019 

Guldfisk 6  tirs 16.30-17.10 Vestbadet  1375,00 28.08.2018-14.05.2019 

Guldfisk 4  tors 17.50-18.30 Vestbadet  1375,00 30.08.2018-16.05.2019 

Guldfisk 5  fre 16.40-17.20 Nørregård  1375,00 31.08.2018-17.05.2019 

Niveau 4 

Delfin 1  man 17.20-18.00 Nørregård  1375,00 27.08.2018-13.05.2019 

Delfin 2  man 17.50-18.30 Vestbadet  1375,00 27.08.2018-13.05.2019 

Delfin 5  tirs 17.50-18.30 Vestbadet  1375,00 28.08.2018-14.05.2019 

Delfin 3   tors 17.10-17.50 Vestbadet  1375,00 30.08.2018-16.05.2019 

Delfin 4  fre 17.20-18.00 Nørregård  1375,00 31.08.2018-17.05.2019 

Juniorhold 

Junior 1  man 18.30-19.30 Vestbadet  1475,00 28.08.2018-13.05.2019 

Junior-2  tors 18.30-19.30 Vestbadet  1475,00 30.08.2018-16.05.2019 

Familie (* 

F-1*  søn 10.00-10.50 Nørregård   725,00 02.09.2018-19.05.2019 

 (* Prisen er pr. person) 

Vandpolo for børn søn 14.00-15.00 Nørregård  1475,00 02.09.2018-19.05.2019 

 

 

Motion 

Motion-1   ons 18.30-19.30 Vestbadet  1475,00 29.08.2018-15.05.2019 

Motion-2  lør 10.00-11.00 Vestbadet  1475,00 01.09.2018-18.05.2019 

Etniske kvinder 

Ek-1   tirs 20.00-21.30 Nørregård  1575,00 28.082018-14.05.2019 

Herrehold-1  man 19.30-20.30 Vestbadet  1475,00 28.082018-14.05.2019 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 
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Undervisningen 

Hver lektion er på 35 minutter, hvoraf den reelle vand tid er på ca. 30 minutter, på 
vandbasisholdene er hver lektion på 30 minutter og den reelle vandtid på ca. 25 
minutter. (ca. 5 minutter af tiden bruges til at sige goddag og farvel samt navneopråb). 

Svømmerne må tidligst møde 30 minutter før holdstart, og skal forlade hallen umiddelbart 
efter endt undervisning. 

 

Vi beder alle svømmere vaske sig grundigt både før og efter undervisningen. 

 

Hvorfor vaske sig grundigt? 

For at vi alle kan have det rart i bassinet, skal du også hjælpe ved at vaske dig grundigt. Jo 
bedre afvaskning - desto renere vand - jo mindre klor skal der tilføjes. 

 

HUSK! -INDEN DU GÅR I BASSINET…….. 

Sæb godt ind og vask dig grundigt - uden badetøj - fordi: 

1. Håret kan være fedtet, og f.eks. indeholde hårgelé eller hårlak. 

2. Armhulerne er et af de steder man sveder aller mest. 

3. Under badetøjet kan der være 1.000.000.000 bakterier! 

4. Fødder samler ofte sved - desuden trives flere former for bakterier her. 

5. Hænderne berører mange ting - kan være en stor bakteriespreder - især efter toiletbesøg. 

6. Afvaske skridtet og numsen da disse områder er meget bakteriefyldte 

 

HUSK! Det er træneren der er den ansvarlige i svømmehallen. 

Alle får mest  ud af undervisning og træning  hvis alle svømmerne hører efter hvad træneren 
siger og møder til tiden. 

Forældre opfordres til ikke at gribe forstyrrende ind i undervisningen.  Snak hellere med træ-
nerteamet før eller efter træningen er afviklet, 

HUSK! Man løber aldrig i svømmehallen—det gælder din egen sikkerhed. 

 

For at lette undervisningen/skabe tryghed på alle niveauer anbefaler vi svømmebriller og 
badehætte ved træning i vandet. 

 

Alle voksne der kommer i baderummene på Nørregård og i Vestbadet skal huske at bruge 
blå futter på grund af hygiejne. 

 



 

Sportslig udvikling og fællesskab for alle 

Undervisning til børn og unge i Svømmeklubben Vest Brøndby 

Haletudser ( 5-6 år) 

Holdene er første niveau i svømmeskolen. Haletudserne er for børn, som er nye i svømmehallen. Der 
arbejdes hen imod at skabe tryghed og vandglæde med aktiviteter i svømmehallen. Højde 1,20 cm,  

Frøer (5-7 år) 

Her svømmer børn som er anbefalet at deres træner fra Haletudserne til mere vandtilvænning. Holdene 
er på et niveau som ligger højere en Haletudserne, og formålet er at blive klar til Søhestene. 

Søheste (6-8 år) 

I undervisningen indgår leg og øvelser til stilarterne crawl og rygcrawl, samt introduktion til butterfly. 
Målet er at kunne svømme 25 meter uden hjælpemidler og oprykning til Guldfisk. 

Guldfisk (6-9 år) 

Svømmerne skal på dette niveau opnå færdigheder indenfor alle fire stilarter og opnå færdighed inden 
for selvredning. 

Delfiner (7-12 år) 

Svømmerne opnår her flere færdigheder indenfor stilarterne, således at de har mulighed for at opnå 
svømmeteknisk niveau til konkurrenceafdelingens Mini Talenthold. 

Juniorhold (ca. 10-14 år) 

Svømning for børn/unge som ikke har lyst til konkurrencesvømning, men som forsat gerne vil svømme og 
motionere. 

Vandskrækhold (ca. 6-10 år) 

Holdet er for børn der er bange for vand og målet er at gøre dem trygge med vandet. 

 

For yderligere information, beskrivelser af alle svømmeklubbens hold 

samt tilmelding og kontakt: www.vestbrondby.dk 

Aldersgrupper: (vejledende) 

Haletudser        5-7 år højde minimum 1,20 cm. 

Frøer         5-7 år højde minimum 1,20 cm. 

Søheste        6-8 år 

Søheste        8-12 år hold Sø-2 og 15 fortrinsvis for denne aldersgruppe. 

Guldfisk         6-9 år 

Delfiner      7-12 år 

Junior    10-14 år 

M-hold       19-  år 

Ek-hold       16-  år 

Herrehold        16   år 

Vandskræk       6-10 år 
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Hold nr.  Dag/tid  Sted  Pris kr. Startdato       Slutdato 

Niveau 1  

Haletudse 1  ons 16.00-16.30 Vestbadet - varmt vand 1275,00 29.08.2018-15.05.2019 

Haletudse 2  ons 17.00-17.30 Vestbadet - varmt vand 1275,00 29.08.2018-15.05.2019 

Haletudse 3  ons 18.00-18.30 Vestbadet - varmt vand 1275,00 29.08.2018-15.05.2019 

Haletudse 4  fre 16.30-17.00 Vestbadet - varmt vand 1275,00 31.08.2018-17.05.2019 

Haletudse 5  fre 17.30-18.00 Vestbadet - varmt vand 1275,00 31.08.2018-17.05.2019 

Haletudse 7  lør 13.00-13.30 Vestbadet - varmt vand 1275,00 01.09.2018-18.05.2019 

Haletudse 6  søn 10.50-11.30 Nørregård  1375,00 02.09.2018-19.05.2019 

 

Niveau 1 – andet år 

Frøer 1  ons 16.30-17.00 Vestbadet - varmt vand 127500 29.08.2018-15.05.2019 

Frøer 2  ons 17.30-18.00 Vestbadet - varmt vand 1275,00 29.08.2018-15.05.2019 

Frøer 3  fre 16.00-16.30 Vestbadet - varmt vand 1275,00 31.08.2018-17.05.2019 

Frøer 4  fre 17.00-17.30 Vestbadet - varmt vand 1275,00 31.08.2018-17.05.2019 

Frøer-5  fre 18.00-18.30 Vestbadet - varmt vand 1275,00 31.08.2018-17.05.2019 

Frøer 6  søn 11.30-12.10 Nørregård  1375,00 02.09.2018-19.05.2019 

 

Niveau 2 

Søheste 1  man 16.40-17.20 Nørregård   1375,00 27.08.2018-13.05.2019 

Søheste 2  man 17.20-18.00 Nørregård  1375,00 27.08.2018-13.05.2019 

Søheste 3  man 16.00-16.40 Nørregård  1375,00 27.08.2018-13.05.2019 

Søheste 4  man 16.30-17.10 Vestbadet  1375,00 27.08.2018-13.05.2019 

Søheste 15  tirs 17.10-17.50 Vestbadet  1375,00 28.08.2018-14.05.2019 

Søheste 5  ons 16.30-17.10 Vestbadet  1375,00 29.08.2018-15.05.2019 

Søheste 6  ons 17.10-17.50 Vestbadet  1375,00 29.08.2018-15.05.2019 

Søheste 7  ons 17.50-18.30 Vestbadet  1375,00 29.08.2018-15.05.2019 

Søheste 8  tors 16.30-17.10 Vestbadet  1375,00 30.08.2018-16.05.2019 

Søheste 9  fre 16.00-16.40 Nørregård  1375,00 31.08.2018-17.05.2019 

Søheste 10  fre 16.30-17.10 Vestbadet  1375,00 31.08.2018-17.05.2019 

Søheste 11  fre 17.10-17.50 Vestbadet  1375,00 31.08.2018-17.05.2019 

Søheste 12  fre 17.50-18.30 Vestbadet  1375,00 31.08.2018-17.05.2019 

Søheste 13  søn 10.50-11.30 Nørregård  1375,00 02.09.2018-19.05.2019 

Søheste 14  søn 11.30-12.10 Nørregård  1375,00 02.09.2018-13.05.2018 

 

Vandskræk for børn - 1 lør 13.30-14.15 Vestbadet - varmt vand 1475,00 01.09.2018-18.05.2019 

Vandskræk for børn - 2 lør 14.15-15.00 Vestbadet - varmt vand 1475,00 01.09.2018-18.05.2019 

 


