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Nye tider i Svømmeskolen Triton 

 – et par ord om fremtidens svømmeskole 

Kære medlemmer 

For de fleste svømmeskolebørn er sæsonen slut, og for jer der går til sommersvøm synger vi jo faktisk også allerede 

på sidste vers inden vi nærmest er kommet i gang – som vi voksne ved, så går 7 uger jo hurtigt. 

Sæsonen 2015/16 har på mange måder været en turbulent sæson for Tritons svømmeskole. 

Vi har i mange år været begunstiget af, at vores egen-uddannede instruktører har været stabile og loyale overfor 

klubben, men alt godt kommer jo som bekendt til en ende. Rigtig mange af vores faste instruktører blev sidste 

sommer, eller i løbet af denne sæson, færdige med deres videregående uddannelse og har derfor søgt fuldtidsjob 

ude i det ”rigtige” erhvervsliv. Det var en situation vi, som ledelse, godt havde set komme, men vi havde måske 

undervurderet effekten af generationsskiftet, og det har betydet, at vores sæson har båret præg af, ikke alene 

instruktørskifte og ustabilitet, men også udfordringer med aflysninger og svingende kvalitet.  

Det er en situation, som vi tager meget alvorligt i klubben, og det er en situation som vi ikke er bange for at 

italesætte og sætte højt på dagsordenen. De sidste måneder har vi derfor søgt nye svømmeinstruktører, og det har 

heldigvis vist sig at mange erfarne (og ældre) svømmeinstruktører gerne vil arbejde i Triton.  

Derfor kommer vi til at åbne den nye sæson men en del nye ansvarlige instruktører på kanten, men de er 

instruktører med flere års erfaring (og en noget ældre dåbsattest). 

Vi holder naturlig fast i denne sæsons mange søde og glade instruktører, nogle af dem som ansvarlige instruktører, 

og ellers bliver de i vid udstrækning brugt som hjælpeinstruktører. Det betyder, at jeres børn vil kunne genkende 

mange af vores instruktører fra i år, når de møder op til den nye sæson, mens I som voksne vil få glæden af, at se 

ældre, veluddannede og lidt mere erfarne instruktører på kanten. 

Sommersvømning har bragt os den erfaring, at det er godt at tilbyde Mix-hold og derfor kommer 3 gange om ugen 

i den kommende sæson til at byde på mixhold for både store og små på de skoler der har 2 omklædningsrum. 

Foreningsliv handler, også i dansk svømning, om at have det sjovt, både i vandet og ovenfor vandet. Derfor kommer 

vi i den kommende sæson også til at byde på flere sociale arrangementer for vores svømmeskoleelever. 

Arrangementer hvor svømmere kan knytte bånd til hinanden og til vores instruktører, og hvor I som 

svømmeforældre kan møde hinanden og få nogle alternative hyggelige timer sammen med jeres børn. 

Det kan være dyrt, at sende børn til sport, og det kan specielt være dyrt når man skal betale for en hel sæson lige 

omkring sommerferien.  



Derfor indfører vi fra næste sæson ratebetaling. Du melder fortsat dit barn til en hel sæson, men du deler 

betalingen i 2 rater – én som forfalder ved indmeldelse og én som forfalder i januar. Det koster stadig kun ca. 40 kr. 

om ugen at gå til svømning 

De sidste par år har Triton afsluttet sæsonen allerede med udgangen af april for derefter, at starte med 

sommersvømningshold. Det har skabt lidt forvirring for vores medlemmer, og derfor har vi besluttet en 

forlængelse af sæsonen således, at den fra næste sæson først slutter med udgangen af juni. Det 

betyder at sommersvøm bortfalder fra næste år. 

Mange nye medlemmer har været forvirret over vores holdbetegnelser, og derfor forsøger vi fra næste sæson os 

med nye holdbetegnelser der meget gerne skulle gøre det mere tydeligt, hvilket hold man skal vælge til sit 

barn. 

Vi genåbner far/mor og barnhold (haletudser), og ikke mindst åbner vi lørdagshold for de 

morgenfriske børn.  Vi kommer også til at indføre små diplomdage ude på holdene således, at I forældre altid kan 

følge med i jeres børns svømmeudvikling, og børnene stolt kan vise diplomerne frem til familie og venner. 

Vi åbner for tilmelding til den nye og spændende sæson senest den 1. juni 2016. Alle børn der er tilmeldt 

inden den 1. juli 2016 får en gratis Triton klub t-shirt og et gavekort til Svømmespecialisten på 50 

kr.). Husk at skrive ønsket størrelse som bemærkning ved tilmelding. 

Er du i tvivl om hvilket hold dit barn skal gå på næste år så kontakt endelig vores kontor på kontor@tritonswim.dk 

eller tlf. 4465 5216. 

Med ønsket om en god sommer. 

Susanne Bøgeskov Fischer 
Formand 
Svømmeklubben Triton Ballerup 
 

PS: Husk at ”Synes godt om” Tritons svømmeskole på facebook – her kan du følge med i 

klubbens hverdag 

PPS: Husk at ris, ros og gode ideer altid er velkomne på kontor@tritonswim.dk 
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