
#navn# 

 
Kære forældre på Talentholdet. 

 

En lille update på træningssituationen i Aabybro Svømmeklub. 

Vi er nu nået tættere på en åbning, desværre kun lidt tættere på. Det betyder, at vi nu må mødes i grupper 

på max 25 til træning udendørs. Vi har retningslinjer for det og skal finde en god afvikling på dette. 

Vi anbefaler derfor, at svømmerne testes mindst 1 gang om ugen såfremt de deltager i træning om 

fredagen, samt at svømmerne hjælper hinanden med at huske på at holde afstand.        

 

Talentholdet har nu følgende træningstidspunkter (uge 9-12): 

Mandag 16.00-17.00 Virtuelt https://meet.google.com/tne-zzca-eoo  

Fredag 16.00-17.00 Udendørs Afvikles på Aabybro Stadion (kunstgræsbanen) 

Herudover tilsendes programmer, som svømmeren selv bestemmer om de laver tirs-tors eller i weekenden.  

Som tidligere forventes afbud hvis man ikke deltager i træningen (også til virtuel træning). 

 

Omkring træningen på stadion gælder samme regler, som i foråret. Dvs. man selv medbringer måtte, hvis 

ikke man vil ligge på kunstgræsset. Husk også tøj efter vejret og en fyldt drikkedunk. Der gives besked om 

fredagen inden kl. 14.00 såfremt at træningen i stedet afvikles virtuelt. Det kan f.eks. være i tilfælde af 

dårligt vejr. Såfremt det er tilfældet, benyttes samme link som mandagen. 

 

I forbindelse med den virtuelle træning vil vi gerne, at I tager en snak med jeres svømmer om brug af 

kamera. Vi har et ønske om at vi træner med kamera på, så vi føler at vi træner sammen og ikke hver for 

sig. Det gør det nemmere for os at være træner for svømmeren, men også at svømmeren føler sig mere 

som en del af træning. 

 

Der vil komme yderligere information omkring påske og hvad der sker derefter i løbet af marts måned. 

 

Med Venlig Hilsen 

Trænerteamet 
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#navn# 

 
Kære forældre i konkurrenceafdelingen 

 

En lille update på træningssituationen i Aabybro Svømmeklub. 

Vi er nu nået tættere på en åbning, desværre kun lidt tættere på. Det betyder, at vi nu må mødes i grupper 

på max 25 til træning udendørs. Vi har retningslinjer for det og skal finde en god afvikling på dette. 

Vi anbefaler derfor, at svømmerne testes mindst 1 gang om ugen såfremt de deltager i træning om 

fredagen, samt at svømmerne hjælper hinanden med at huske på at holde afstand.        

 

Vi har nu følgende træningstidspunkter (uge 9-12): 

Mandag 16.00-17.00 Virtuelt https://meet.google.com/tne-zzca-eoo  

Onsdag 16.00-17.00 Virtuelt https://meet.google.com/tne-zzca-eoo  

Fredag 16.30-18.00 Udendørs Afvikles på Aabybro Stadion (kunstgræsbanen) 

Herudover tilsendes programmer, som svømmeren selv bestemmer om de laver i løbet af ugen eller i 

weekenden. Som tidligere forventes afbud hvis man ikke deltager i træningen (også til virtuel træning). 

 

Omkring træningen på stadion gælder samme regler, som i foråret. Dvs. man selv medbringer måtte, hvis 

ikke man vil ligge på kunstgræsset. Der gives besked om fredagen inden kl. 14.00 såfremt at træningen i 

stedet afvikles virtuelt. Husk også tøj efter vejret og en fyldt drikkedunk. Der gives besked om fredagen 

inden kl. 14.00 såfremt at træningen i stedet afvikles virtuelt. Det kan f.eks. være i tilfælde af dårligt vejr. 

Såfremt det er tilfældet, benyttes samme link som mandagen. 

 

I forbindelse med den virtuelle træning vil vi gerne, at I tager en snak med jeres svømmer om brug af 

kamera. Vi har et ønske om at vi træner med kamera på, så vi føler at vi træner sammen og ikke hver for 

sig. Det gør det nemmere for os at være træner for svømmeren, men også at svømmeren føler sig mere 

som en del af træning. 

 

Der vil komme yderligere information omkring påske og hvad der sker derefter i løbet af marts måned. 

 

Med Venlig Hilsen 

Trænerteamet 
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