MÆRKE DAG I VANDHUSET.
Det foregår Lørdag den 24/9




12.00-13.00 Mærkearrangement for svøm 1, i den lave ende.
12.00-13.00 Mærkesvømning KUN i den dybe ende
13.00-15.00 Mærkesvømning både i den dybe og den lave ende

Det er koster 30 kr. at deltage, og du skal melde dig til via mail-invitationen.
Udfordring til dig på SVØM 1, se om du kan klare opgaverne i vandet og
få enten PINGVIN eller SÆL mærket. Til hvert mærke er der 6 opgaver
- udfør 4 af dem og mærket er dit til at sætte på din badedragt,
håndklæde eller svømmetaske. Opgaverne er omtalt i den mail jeres
forældre har fået, så I hjemmefra kan snakke om, hvilke opgaver der
skal prøves.
Udfordring til alle jer andre, se hvor langt I kan svømme. Imponer din far med at kunne
svømme bedre end en sten, også i den dybe ende!
Husk at tage en ven/mor/far/en nabo eller lige den du ønsker med, til at hjælpe dig med at
tælle opgaverne eller banerne.
Du vil få et diplom med hjem, så du kan vise alle, at du enten har udført opgaverne eller du
kan vise hvor langt du har svømmet.
Du kan hygge med dine svømmevenner, hjælpetrænere og ”tællehjælper".
I år vil konkurrence hold K3 invitere til "Bag for en sag" - Børnetelefonen
under arrangementet. Det betyder når du er færdig i vandet kan du invitere
din tælle-hjælper på en kop kaffe/te eller saftevand og et stykke kage.
Kaffe og kage købes oppe ovenpå i mødelokalerne og alle indtægter går ubeskåret til
børnetelefonen, som kan hjælpe ALLE børn, der er kede af det. Vi håber I vil støtte op om det
så vi kan sende hjælp til at telefonen har voksne nok til at lytte, når et barn ringer.
Priserne er: Kaffe - 5 kr. Te - 5 kr. Saft - 5 kr. Kage - 5 kr. HUSK KONTANTER, da klubben
ikke længere har mobilepay løsningen.
Plaskende hilsner fra
Emma Oline og Lærke / Svømmeskole ledere.

