
 

 

 

Retningslinjer og forventninger til svømmere og 

forældre på tst svømnings børnehold. 
 

I tst svømning vil vi rigtig gerne undervise jeres børn i så rolige omgivelser 
som muligt. Trænerne har brug for ro til at undervise og børnene har brug for 

ro til at modtage undervisningen. 

 

Jeres børn svømmer kun i ca. 30 minutter pr. gang, så det er vigtigt, at tiden kan bruges optimalt på 
svømmeundervisningen. 

Derfor vil vi gerne fra tst svømnings bestyrelses side henstille til, at i forældre bakker op om tst 
svømnings retningslinjer og samtidig hjælper jeres børn med at begå sig i svømmehallen. 

• Forældre må kun være i svømmehallen de 2 første gange ved sæsonstart samt den sidste 
svømmedag i måneden i resten af sæsonen. Ved ophold i svømmehallen henstilles det til, at 
forældrene opholder sig på tilskuerpladserne. Forældre henvises til at opholde sig i f.eks. 
omklædningsrummet eller caféen imens undervisningen afvikles de øvrige dage. 

• Børnene må først komme ind i svømmehallen max 5 minutter før holdstart. Når de går ind i 
svømmehallen, skal de forholde sig roligt og sætte sig bag startskamlerne og afvente, at 
træneren henter dem. 

• Bemærk i øvrigt at det er trænerne, der står for undervisningen. Der henstilles til, at forældre 
bakker op omkring trænerne, og at det er trænerne, der sætter retningslinjerne for 
undervisningen. 

• Bemærk i øvrigt at når undervisningen er gennemført, vil børnene blive sendt ud i de respektive 
omklædningsrum. 

• Vi uddanner vores trænere til at undervise i svømning, og de vil orientere børnene om 
gældende regler for deltagelse i svømning, færden i svømmehallen, samt være med til at skabe 
et godt undervisningsmiljø. 

• Vi forventer, at I forældre respekterer vores retningslinjer og hjælper jeres børn med at 
overholde disse. 

 

Særligt ved tilmelding med fritidskort/kontant betaling 

Da vi desværre oplever problemer i forbindelse med tilmelding af børn ved fritidskort/kontant 
betaling, indfører vi i tst svømnings bestyrelse nu følgende regel: 

• Et barn bliver først tilmeldt et hold, når tst svømning har modtaget fritidskortet/den kontante 
betaling. Aflevering af fritidskort/kontante betaling skal ske til Thomas Duun. Aftal på forhånd 
hvor og hvornår på tlf. 29740535 eller svoem.tilmelding@andersrp.dk. 

 

Er der i øvrigt spørgsmål, kommentarer eller ris/ros til retningslinjerne, er I altid velkomne til at sende 
en mail til tst svømnings bestyrelse på svoem.bestyrelse@tst-tilst.dk. 


