
INFORMATION TIL TALENT (3/4-2021) 

Kære forældre og svømmere. 

Jeg havde håbet på, at kunne melde noget videre ud ang. genåbning af svømningen. Vi er desværre ikke 
blevet meget klogere siden jeg skrev til jer sidst. Vi krydser dog fingre for at forhandlingerne i den 
kommende uge giver os svar på hvilke sportsgrene, der kan åbne d. 21. april og hvilke der først kan åbne 
hen i maj måned. Vi kan kun krydse fingre for, at vi igen kommer i vandet fra onsdag d. 21. april 2021. 

Indtil da, har vi fået lavet en ny aftale med stadion om at få en udendørs træning mere hver uge. 
Det betyder, at der nu både trænes udendørs onsdag og fredag. Alle træninger ligger fra kl. 16.00-17.00 

Herunder ses træningstider frem til d. 20/4. Vi håber meget på, at vi derefter kan gå tilbage til den 
oprindelige træningsplan. I får besked så snart jeg har bekræftelse på genåbning og retningslinjer. 

Skulle man ikke have et elastik, så klipper vi et, som svømmeren får til brug om onsdagen.  
Linket til virtuel træning 2. påskedag er stadigvæk: https://meet.google.com/tne-zzca-eoo  

 

Træning talent april 2021 (indtil 20/4) 

Dato Klokken Sted Udstyr 

Mandag d. 5. april 16.00-17.00  Hjemme (Virtuelt)  Måtte, Drikkedunk, Elastik  

Onsdag d. 7. april 16.00-17.00 Stadion, Viaduktvej 28 Måtte, Drikkedunk, Elastik 

Fredag d. 9. april 16.00-17.00 Stadion, Viaduktvej 28 Måtte, Drikkedunk 

Lørdag-Tirsdag Program Hjemme Måtte, Drikkedunk 

Onsdag d. 14. april 16.00-17.00 Stadion, Viaduktvej 28 Måtte, Drikkedunk, Elastik 

Fredag d. 16. april 16.00-17.00 Stadion, Viaduktvej 28 Drikkedunk 

Lørdag-Tirsdag Program Hjemme Måtte, Drikkedunk 

 

Jeg vil gerne, at I tager en snak med svømmerne om, at vi ønsker afbud senest kl. 14.00 på dagen, såfremt 
de ikke kommer - så kan vi planlægge den bedst mulige træning for alle. 

 
I ønskes en dejlig påske og på forhåbentligt snartligt gensyn i svømmehallen. 

Med Venlig Hilsen 
Stefan Stenberg Sørensen 
Cheftræner AAIF Svømning  

  

https://meet.google.com/tne-zzca-eoo


INFORMATION TIL ÅRGANG/JUNIOR/FLEX (3/4-2021) 

Kære forældre og svømmere. 

Jeg havde håbet på, at kunne melde noget videre ud ang. genåbning af svømningen. Vi er desværre ikke 
blevet meget klogere siden jeg skrev til jer sidst. Vi krydser dog fingre for at forhandlingerne i den 
kommende uge giver os svar på hvilke sportsgrene, der kan åbne d. 21. april og hvilke der først kan åbne 
hen i maj måned. Vi kan kun krydse fingre for, at vi igen kommer i vandet fra onsdag d. 21. april 2021. 

Indtil da, har vi fået lavet en ny aftale med stadion om at få en udendørs træning mere hver uge. 
Det betyder, at der nu både trænes udendørs onsdag og fredag - men også, at vi stadig har virtuel træning 
om mandagen. Alle træninger flyttes fra tirsdag d. 6/4 til at starte kl. 16.30, for at gøre det nemmere for 
svømmerne at huske tidspunktet. (Bemærk at 2. påskedag stadig er kl. 16). 

Herunder ses træningstider frem til d. 20/4. Vi håber meget på, at vi derefter kan gå tilbage til den 
oprindelige træningsplan. I får besked så snart jeg har bekræftelse på genåbning og retningslinjer.  

Træning Konkurrence april 2021 (indtil 20/4) 

Dato Klokken Sted Udstyr 

Onsdag d. 7. april 16.30-18.00 Stadion, Viaduktvej 28 Måtte, Drikkedunk, Elastik 

Fredag d. 9. april 16.30-18.00 Stadion, Viaduktvej 28 Måtte, Drikkedunk 

Lørdag-Søndag Program Hjemme Måtte, Drikkedunk 

Mandag d. 12. april 16.30-17.30 Hjemme (Virtuelt) Måtte, Drikkedunk, Elastik 

Onsdag d. 14. april 16.30-17.45 Stadion, Viaduktvej 28 Måtte, Drikkedunk, Elastik 

Fredag d. 16. april 16.30-18.00 Stadion, Viaduktvej 28 Drikkedunk 

Lørdag-Søndag Program Hjemme Måtte, Drikkedunk 

Mandag d. 19. april 16.30-17.30 Hjemme (Virtuelt) Måtte, Drikkedunk, Elastik 

 

Jeg vil gerne, at I tager en snak med svømmerne om, at vi ønsker afbud senest kl. 14.00 på dagen, såfremt 
de ikke kommer - så kan vi planlægge den bedst mulige træning for alle.  

 
I ønskes en dejlig påske og på forhåbentligt snartligt gensyn i svømmehallen. 

Med Venlig Hilsen 
Stefan Stenberg Sørensen 
Cheftræner AAIF Svømning  

 


