
 

 
Kære forældre til K2 og K1 

De sidste 7 dage har vi været afsted på en fantastisk tur. Vi startede ud med at komme ind til et 
super lækkert 50m bassin, hvor det var rart at føle personalet mente at træningen var vigtig, samt 
at de gav os lov til næsten alt hvad vi ville. Vi har næsten ikke haft nogen sure miner og de der var, 
blev hurtigt løst. 

K1 og K2-A har svømmet ca. 70.000 meter gennem de sidste 13 træningspas, de har givet den gas 
og flere af svømmerne har svømmet merkant bedre tider end det som de selv havde forventet. 
Flere af svømmerne mærkede dog hurtigt trætheden melde sig og flere troede de havde feber, 
men efter at være kommet i vandet, fik de hurtigt energien igen og besluttede sig for at gå lidt 
tideligere i seng, samt sætte kosten lidt op.  

De store svømmere var gode til at tage sig af de små, hvis de ellers kunne hjælpe til. Stor ros til 
den måde tingene blev håndteret og i kan være stolte af jeres børn. 

 

 

 

 

 

 

 

K2’erne har også givet den gas. De sidste 13 træningspas har de svømmet ca. 55.000 meter og de 
har haft godt gang i den på motellet, hvor meningen var at de skulle sove og slappe af, men det 
virkede svært for de mindre, så de havde fart over feltet. Tirsdag begyndte trætheden dog at 
sætte sine spor hos de små, men de formåede dog stadig at svømme nogle kvalitets sæt, med 
nogle små skub fra trænernes side. 

  

 

 

 



Der kan også glædes med, at vi havde tid til lidt fælles aktiviteter. Mandag fik vi mulighed for at lave en 

dryland med bolde, hvor vi kunne træne vores kropskerne og balance.  

Tirsdagen lavede vi lidt holdkapper med forskellige bevægelser og hop undervejs, efterfulgt af udstrækning, 

så vi kunne være klar til det skægge program om aftenen.  

Onsdag eftermiddag var vi inde i vores træningssal og spille stikbold, hvilket var intensivt, da vi spillede det i 

en relativ lille sal.  

Torsdag var der besøg fra forældre, som kom med kage (stor tak) og vi lavede et 5km løb på tid, hvor flere 

af dem løb langt under 30 min.  

Men selv med sådan et tætpakket program, med landtræning og 2 gange svømning om dagen, formåede 

svømmerne stadig at få tid til at se fodbold sammen og hygge sig med forskellige andre aktiviteter i form af 

kortspil og Lego. 

 

 

 

 

 

 

 
Torsdag var vores sidste aften, og derfor skulle der også være nogle små overraskelser. Derfor havde Lasse 

og Jeg besluttede os for at svømmerne skulle have dessert den dag, så den stod på vanilje is og vafler. Det 

vi ikke havde regnet med, var at eftersom jeres børn havde været så velopdragende og havde ryddet så 

pænt op efter de havde spist, kom vores utrolig søde mad mor Jenny og spurgte om hun måtte have lov til, 

at give børnene alt det sodavand og Slush Ice de kunne drikke til aftensmaden. Det kunne vi selvfølgelig 

ikke sige nej til, så det blev en hyggelig aften med en masse god mad og godt at drikke.  

Vi som trænere kan kun sige tak, for at I turde lade jeres børn tage med på træningslejeren og give os en 

fantastisk oplevelse.  

De bedste hilsner 

Lasse og Martin. 


