
 
 

 

Hvis ikke tiderne passer ind i jeres dagligdag, er I 
mere end velkomne i vores offentlige åbningstider 

som kan findes på vores hjemmeside 

www.TSFC.dk 

Babysvømning 
Graviditetstræning 

Tønder 

Svømmehal  
 

2019/2020 

Vi glæder os til at se jer og jeres barn til rigtig mange 
sjove og hyggelige timer i svømmehallen.  
 
Snak endelig om vores tilbud i jeres mødre gruppe, til 
venner/veninder, bedsteforældre og hvem det ellers 
kunne have interesse for. 
 
På forhånd tusind tak for hjælpen  

 

Graviditetstræning 
Under graviditeten har man også mulighed for at få 
trænet og styrket kroppen skånsomt på vores 
varmtvandshold.  
Vandets opdrift gør at kroppen vejer ”mindre” og man 
kan derfor udfører styrkende øvelser der på land vil 
gøre ondt eller være besværelige. 
 
Tider for varmtvandstræning er:  
Mandag kl. 08.00 – 08.45 og 09.00 – 09.45 
Tirsdag kl. 09.00 – 09.45 
Fredag kl. 08.00 – 08.45 og 10.00 – 10.45 

 
 



 

 

 

Svømning er godt for 

barnet 

Babysvømning er barnets første møde med 
svømmeundervisningen. Undervisningen foregår i varmt 
vand sammen med mor, far eller bedsteforældre og er en 
god måde at være sammen med barnet på. 
 
Oplevelserne i vandet danner nærvær og tryghed, 
samtidig med at barnets sanser, kropsbevidsthed, 
muskler og balanceevne bliver styrket og stimuleret 
igennem forskellige øvelser og sange.  
 
Vandet i bassinet er 34° varmt og der er puslebord med 
vask inde i svømmehallen. 
Man kan starte til svømning, når babyen vejer over 4 kg, 
og når moderen har været til 8 ugers undersøgelse ved 
lægen. 
 
For at mindske risikoen for "uheld" med efterfølgende 
påkrævet lukning af babybassinet skal dit barn 
have badeble og babybadebukser på i vandet i Tønder 
Svømmehal.  
 

2 x Babysvømning 

Drop-in: tirsdage kl. 10.00 – 11.00 
Kursus: 10 tirsdage kl. 16.30 – 17.00 

 
Vi tilbyder 2 former for babysvømning.  

På vores Drop-in betaler man 40 kr. pr. gang pr. voksen. 

Hvis man har flere børn og gerne vil have dem med er 

prisen 20 kr. pr. barn, såfremt barnet er over 3 år.  

Drop-in er hele året rundt og man kan komme uden 

nogen former for tilmelding.  

Ved Drop-in vil der være instruktør på som vil komme 

med gode øvelser til barnet samt være til rådighed, hvis 

man har spørgsmål. 

 

På vores kursus tilmelder man sig et hold, hvor man er i 

vandet fra kl. 16.30-17.00 og modtager 30 min. 

undervisning af 10 gange.  

Prisen for de 10 gange er 470 kr. og der er løbende 

opstart. 

Tilmelding til kursus: Nickel tlf. 51 21 41 06 

 

 

Se på vores hjemmeside: 

https://www.tsfc.dk/svoemmehal/aktiviteter-i-

svoemmehallen/babysvoemning hvornår der er 

Babysvømning og hvornår der skulle være evt. 

aflysninger pga. andre arrangementer. 

 


