
Kære KSK Camp deltagere 
  
Så er det i næste uge vi mødes til svømmecamp i Herfølge. Vi glæder os VILDT meget til 
3 hyggelige og sjove svømmedage. Vi bliver i alt 40 børn samt 5 trænere. Derudover er 
der også administrativt personale tilstede under campen. 
  
Praktiske informationer: 
Mandag d. 19/02 - onsdag d. 21/02 
Mødetid i Klubhuset i mellem: kl. 8.00-9.00 
Afhentning samme sted hver dag mellem kl. 15.00 og 16.00. 
  
Adresse:Scheelsvej 2A, 4681 Herfølge.  
  
Generel information:  
Hver morgen skal børnene krydse sig ind hos en træner og de skal krydse sig ud igen når 
de går hjem/bliver hentet. Hvis der er børn der må tage hjem på egen hånd, afhentes af 
andre end forældre eller må tage med kammerater hjem skal vi have besked herom. Sig 
det om morgenen eller send informationen pr mail. Vi sender ingen børn hjem alene uden 
vi har en mail eller et notat på listen omkring dette. 
  
Børnene skal have en stor madpakke med hver dag, da der vil være brug for masser af 
energi! Der er mulighed for at have madpakken i køleskab. Om eftermiddagen serverer vi 
lidt frugt og kage. Vi henstiller til at der ikke bliver spist slik eller drukket sodavand med 
mindre det er os der har uddelt det. 
  
Kage/Fastelavnsboller:  
Apropos kage - håber vi der er nogen forældre der har lyst til at bage en kage til os. 
Medbring den gerne MANDAG eller skriv jer på "kagelisten" mandag morgen. (Tirsdag slår 
vi katten af tønden, og håber at der er forældre der tager fastelavnsboller med der)   
  
Hjemmebag bliver værdsat MEGET højt!  
  
Aktiviteter: 
I løbet af de tre dage har vi planlagt forskellige aktiviteter, og nedenfor kan I se hvad der er 
på programmet de forskellige dage foruden svømning ca. 2 timer dagligt - med forbehold 
for ændringer. Der vil i år være fokus på specielt brystsvømning for de øvede, mens de 
øvrige har fokus på crawl og rygcrawl - Men der vil også være andre sjove aktiviteter i 
vandet – som stopdans, forhindringsbaner, fangelege, balanceøvelser, makkerøvelser 
mm.  
  
Mandag 
Vi skal have kreativt værksted, hvor der skal laves masker eller pyntes fastelavnstønder. 
Derudover vil der være forskellige boldlege i salen.    
  
Tirsdag 
Katten af tønden udenfor, og forsættelse af kreativt værksted. 
  
 



Onsdag 
 
Film dag 
  
Alle dage skal vi også spille bold og andet sjovt ude eller indenfor (alt efter vejret). Så alle 
bliver helt sikkert rigtig trætte. 
  
Huskeliste: 

• 2 sæt badetøj hver dag evt. i hver sin lille pose med håndklæde 

• Hår elastik til langt hår til svømning hver dag 

• Svømmebriller  
• Stor madpakke og fyldt drikkedunk 
• Tøj efter vejret, da vi også går udendørs 
• Saks (til brug i kreativt værksted) 

Vi vil råde jer til at børnene tager så lidt som muligt med. Jo mindre man medbringer, jo 
mindre kan glemmes. Og især ingen værdigenstande (ipads, iphones etc). Skriv gerne 
navn i alt hvad der medbringes. 
 
Trænerne er Emma (ansvarlig på kanten), Mathias, Line, Julius og Anna Sofie. Vi 
deler børnene i 3 hold af ca 12-14 stk – et hold i det lille bassin og to hold i det store. Alle 
svømmer samtidig, så vi kan lave mest muligt hygge sammen.   

Vi glæder os rigtig meget til at tage imod jeres børn mandag morgen og have nogle 
hyggelige dage sammen.  

Vi ses på mandag. 
  
De venligste hilsner 
KSK administration 
  
 


