
Babysvømning 
Tønder Svømmehal

FORTROLIG MED VAND FRA SPÆD



Det er intet mindre end en 
fantastisk måde at være 
sammen med barnet på, da 
oplevelserne i vandet danner 
nærvær og tryghed, samtidig 
med at barnets sanser, 
kropsbevidsthed, muskler og 
balanceevne bliver styrket og 
stimuleret igennem forskelli-
ge øvelser og sange.

Det skal være nemt og bekvemt 
at komme afsted til babysvøm-
ning, hvad end man planlægger 
at gøre det solo eller man ønsker 
at tage hele mødregruppen med.

Du og din baby er 
også velkommen 
i den offentlige 
åbningstid, som 
du finder på  
www.tonderhallerne.dk

Babysvømning er barnets første møde med svøm-
meundervisningen, som foregår i varmt vand sam-
men med mor, far eller bedsteforældre.



 To bassiner med 34° varmt vand
 Puslebord m. vask inde i svømmehallen
 Puslefaciliteter og kravlegård i omklædningen
 Happy Nappy badeblebukser sælges i svømme- 
 hallen 100 kr. pr. stk.

 Man kan starte til svømning, når baby vejer +4 kg
 Mor har en positiv 8-ugers lægeundersøgelse 
 Babyer skal bruge godkendte, tætsiddende bade- 
 blebukser

Gode Faciliteter 
til dig og baby

Forudsætninger



Tirsdags 
Drop-In

Tirsdage

10:00 – 11:00
Kun 40 kr. pr. gang
DROP-IN PRIS

Vi tilbyder drop-in-babysvømning for dig, der 
gerne vil have fleksibilitet i din deltagelse. 

Her kan du og din baby frit møde op og deltage 
i en times babysvømning.

For mere information kontakt vores instruktør 
Nickel på +45 5121 4106  
kl. 08:00 – 18:00 på hverdage. 



Kontakt svømmehallen direkte via.  
+45 7492 8821 eller +45 2010 4159 

TILKØB I SVØMMEHALLEN

Se vores udvalg af badeudstyr ved 
indgangen til svømmebadet, hvor 
du også kan låne badevinger og 
mavebælter. 

Vi modtager mange 
roser for svømmehallens 
hygiejniske standarder.

Afvaskning skal ske uden 

badetøj. Vask dig grun-

digt over hele kroppen – 

også håret. Vi opfordrer 

til, at man holder godt 

øje med sit barn, da det 

er de voksnes ansvar.A
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 Badebleer
 Badetøj

 Dykkerbriller
 Øvrigt badeudstyr



@tonderhallerne

info@tonderhallerne.dk
+45 7492 8830 | +45 2463 8280

For mere information om babysvømning 
kontaktes instruktør, Nickel, alle hverdage 
08:00–18:00 på tlf. +45 5121 4106.


