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HOLDPLAN BØRN / SÆSON 2018 - 2019 / Forbehold for ændringer
Ugedag Tid

( *Udsolgt)

Ballerup

Skovlunde

Rugvænget skole

Sundhedshuset

East Kilbride Badet

Lundebjerg skole

Ungdom 2, 10-17 år
Ungdom 1, 10-17 år

Krabbe 8-12 år (Drenge)
Pingvin 8-12 år (Drenge)
Delfin 8-12 år (Drenge)

Man

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Krabbe 8-12 år (Piger)
Pingvin 8-12 år (Piger)
Delfin 8-12 år (Piger)

Delfin 5-7 år
Haj 5-7 år

Tirs

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Krabbe 5-7 år *
Pingvin 5-7 år
Delfin 5-7 år

Delfin 8-12 år *
Haj 8-12 år *
Haj 8-12 år

Krabbe 5-7 år
Pingvin 5-7 år
Delfin 5-7 år

Ons

16.00 - 17.00

Pingvin 5-7 år

Krabbe 8-12 år (Piger)

17.00 - 18.00

Delfin 5-7 år

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Haj 5-7 år

Far/mor/barn
(begynder) 3-4 år
Far/mor/barn
(Let øvet) 3-4 år
Børn med autisme
Børn med autisme

Tors

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Krabbe 5-7 år *
Pingvin 5-7 år
Delfin 5-7 år

Fre

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Delfin 5-7 år
Haj 5-7 år

Lør

08.00 - 09.00
09.00 - 10.00

Krabbe 5-7 år *

10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

Pingvin 5-7 år
Delfin 5-7 år

Krabbe		
Begynder		
		

Pingvin		

Let øvet		
		

Delfin 		
Øvet		
		
		

Haj 		

Meget øvet		
		
		
		

Efter Haj

		

Ungdom 1

Let øvet 		
		

Ungdom 2

Øvet 		

Krabbe 8-12 år
Pingvin 8-12 år
Delfin 8-12 år

Skovlunde
lokalkontor

Krabbe 5-7 år *
Pingvin 5-7 år
Delfin 5-7 år

Pingvin 8-12 år (Piger)

Delfin 8-12 år

Haj 8-12 år (Piger)

Haj 8-12 år

Delfin 5-7 år
Haj 5-7 år

Delfin 8-12 år
Haj 8-12 år
Haj 8-12 år

Ungdom 2, 10-17 år

Far/mor/barn
(begynder) 3-4 år
Far/mor/barn
(Let øvet) 3-4 år

Fokus er at børnene bliver fortrolige i og med vandet. Vandet er vores legeplads og gennem leg lærer
vi børnene at begå sig i og omkring vandet. Fokuspunkterne på dette hold er at turde komme i vandet,
få vand i ansigtet, få ansigtet i vandet og slutteligt kunne dykke frit.
På dette niveau arbejder vi videre med fornemmelse for vandet og hvordan man bevæger sig optimalt
i vandet. Balance og rotationer er centrale dele af undervisningen. Fornemmelse for stilarterne crawl
og rygcrawl leges ind.
Stadig stor fokus på bevægelse i vandet/vandføling. Koordinering af kroppens bevægelser bliver øvet
kombineret med vejrtrækning over, i og under vandet. Gennem forskellige lege og øvelser vil børnene
på dette niveau opleve at kunne svømme længere distancer både på ryg og mave kombineret med
udånding under vandoverfladen. Udføre forlæns og baglæns kolbøtter.
På dette niveau finpudses bevægelser i vandet og koordinationen af arme, ben og vejrtrækning. Der
er ligeledes stor fokus på; kombinationen af at flyde, dykke og skifte retning i svømningen, og gennem
leg og små øvelser, at kunne bevæge sig uden at røre kant, bund eller tov i minimum 5 min. Kombineret
med færdigheder som at slå forlæns/baglæns kolbøtter, stå på hænder, rotere og kunne skifte retning
undervejs i selve svømningen.
Efter Haj-holdet vil der være mulighed for at prøve kræfter med konkurrencesvømning eller vi kan tilbyde
plads på Ungdom 1 og 2.
Holdet består fortrinsvis af svømmere fra øvede hold, som har kendskab til de 4 svømmearter, som ønsker at udfordre deres svømmetekniske færdigheder. Der lægges vægt på at forbedre svømmerens allerede 		
tillærte svømmefærdigheder og udbygge den fysiske kondition, ligesom der bliver undervist i livredning.
Fortsættelse fra Ungdom 1, hvor der arbejdes videre med færdigheder i alle stilarter.
Ungdom 2 træner 2 gange om ugen.

HOLDPLAN VOKSNE / FAMILIER / SÆSON 2018 - 2019 / Forbehold for ændringer

Ugedag

Tid

( *Udsolgt)
Sundhedshuset

Tirs

19.00 - 20.00
19.00 - 20.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
20.00 - 21.00
20.00 - 21.30

Ons

10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

Tors

18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
20.00 - 21.30

Ballerup
East Kilbride Badet

Skovlunde
Skovlunde lokalkontor

Aquafit med personlig træner
b) Voksencrawl - begynder
c) Voksencrawl - øvet *
d) Voksencrawl - let øvet
f) Voksencrawl - øvet
e) Motionssvømning
Vandgymnastik
Vandgymnastik
Vandgymnastik

Aquabike
Aquabike

f) Voksencrawl - øvet
d) Voksencrawl - let øvet
b) Voksencrawl - begynder
c) Voksencrawl - øvet *
e) Motionssvømning
a-f) Hvert hold tilbydes to træninger om ugen

AquaBike		
		

Formålet med AquaBike er at øge forbrændingen og bringe formen i top i det våde element, uden stor
belastning af leddene.

Vandgymnastik

Formålet er at kunne dyrke motion uden at belaste kroppens led.

Voksencrawl
		
begynder
Crawl let øvet
		

Crawl øvet
		

Aquafit

Målet med begynderholdet er, at få dig til at føle dig fortrolig med og i vandet samt lære de basale
teknikker indenfor crawl, herunder flydeøvelser, vejrtrækning, armtaget og bensparket.
Vi forventer at du kan de basale teknikker og måske svømme en smule crawl. Målet med holdet er
at få forbedret din teknik samtidig med, at du får opbygget mere distance på svømmepassene.
Her forventer vi, at du kan svømme crawl og har alle de basale teknikker på plads. Målet med holdet
er, at finpudse teknikken, øge distancen og ikke mindst tempoet.

		
		
		

Vores personlige træner vil sørge for, at du gennem dette 12 ugers forløb får en særdeles effektiv
træning, så du får styrket dine muskler og hjerte på en skånsom måde da vi bruger vandet som modstand. Vi fokuserer på at tabe fedt, ikke muskelmasse. Ved at tilkøbe en professionel kropsanalyse
kan du følge dine resultater.

Motion		

Se bagsiden.

MOTIONSSVØMNING / VOKSENTID

På holdet Motionssvømning tilbyder vi voksentid i hyggelige
omgivelser – uden børn! (minimums alder: 18 år)
Der er altid en træner på kanten som er klar med gode råd
og vejledning til forbedringer. Mangler du inspiration er der
også programmer på alle niveauer til rådighed.
Vi har hele hallen til rådighed til Voksencrawl og Motion, og
der er mulighed for frit at benytte 50m bassinet, varmtvandsbassinet og saunaen. Du vælger selv om du vil svømme eller
bare nyde stilheden.

KONTAKTINFORMATION MV.
Læs mere på tritonswim.dk og tilmeld dig:
Børn og voksensvømning:
www.tritonswim.klub-modul.dk > Holdtilmelding
Har I nogen spørgsmål er I velkomne til at kontakte kontoret på:
Mail: kontor@tritonswim.dk eller på tlf. 4465 5216
Eller svømmeskolen på:
Mail: svommeskolen@tritonswim.dk eller på tlf. 2164 5216

