
 

 

Til lykke du har talent!!  
 

Vores talentholdstræner, har spottet at du har talent for svømning, og vil derfor opfordre dig til at 

blive talentsvømmer.  

  

Du kommer til at træne 2 til 3 gange om ugen. Træningen består, ud over svømmetræning, 

også af ”dryland”.” Dryland” betyder: løbetræning/konditions/kropsbevidsthed/styrketræning/ 

opvarmning/udstrækning/boldspild/fællesskab og sociallege.  

  

Se bagsiden for dine nye træningstider, og hvad du skal medbringe af træningstøj.  

  

Du får lov til at følge træningen på TALENT i 2 uger, og kan derefter vælge om du vil være 

talentsvømmer, eller om du hellere vil forsætte på dit gamle hold.  

  

Vælger du at blive talentsvømmer, bliver du flyttet til dette hold, og du får en opkrævning på 

differencen på hvad det koster i forhold til det hold du går på nu.   

  

Du er nu en del af klubbens konkurrencehold.  
  

Når du er blevet talentsvømmer, stilles der nogle krav og forventninger til dig.  

- Du skal komme til alle træningspas  

- Hvis du ikke kan komme til alle pas (du går måske til gymnastik om torsdagen), er det efter 

aftale med din træner.  

- Du skal give din træner besked hvis du bliver forsinket, eller ikke kan komme. (din træner 

bliver nervøs for at der er sket noget, på vej over i svømmehallen, hvis du ikke giver 

besked).  

- Du skal spise rigtigt, så du har kræfter til at træne så meget.  

- Du skal sørge for at lave dine lektier, så du ikke bliver nødt til at blive væk fra træningen, 

fordi du er bagud.  

-  

Når du er talentsvømmer, vil der være mulighed for at deltage i svømmestævner. Nordsjællands 

Miniturnering, Klubmesterskaberne, Invitationsstævner i andre svømmeklubber, og hvis du er 

meget dygtig, og opnår kravtider, så også diverse Mesterskaber. Du får mulighed for at deltage på 

træningslejre/weekender, og mange andre fælles aktiviteter.  

  

Når du er talentsvømmer, stilles der også nogle krav og forventninger til dine forældre. De skal 

hjælpe dig med - og have forståelse for, at du skal passe din træning, og de øvrige krav, der stilles 

til dig. Der ud over må dine forældre være villige til, at uddanne sig til – og stille op som officials og 

holdledere, når du skal deltage i svømmestævner.  Ligesom der, på mange andre områder, er brug 

for forældreopbakning, for at få lave et godt, sjovt og sundt træningsmiljø i konkurrenceafdelingen 

(træningslejre/weekender, bestyrelsesarbejde, konkurrenceudvalg, sponsorudvalg, kostforedrag, 

og meget, meget andet).  

  

Check også på www.helsinge-swim.dk, under konkurrence er der et punkt ”Ny Talentsvømmer” 

eller ring til:  

Talentholdstræner: Lasse Lykke Nielsen 22390020 

K2 træner:  Marting Egebjerg  21720706 

Cheftræner:  Jens Frederiksen 26835217 

      



 
      

      

Dine Træningstider  
 

  LØB  

  

Fra kl. til kl.  

OPVARMNING  

  

Fra kl. til kl.  

SVØMMETRÆ-  

NING  

Fra kl. til kl.  

DRYLAND/  

UDSTRÆKNING  

Fra k. til kl.  

MANDAG          

TIRSDAG          

ONSDAG          

TORSDAG          

FREDAG          

LØRDAG          

SØNDAG          

 

Når der står løb, medbringer du løbetøj og sko, svarende til vejr og årstid.  

Når der står opvarmning og dryland, medbringer du shorts, T-shirt, og rene skridsikre 

indendørssko.  

Altid svømmetøj, briller og eventuelt badehætte.  

Husk drikkedunk, eventuelt med tyndt saftevand. En bolle, müslibar, frugtstang eller andet til efter 

løb og svømmetræning er også godt.  


