
 

Træningslejr - Jetsmark 

Idrætscenter – Helsinge 

Svømmeklub – Påsken 2018. 
 

Påsketræningslejr for K1, K2 og Talent. 

Kære Alle. 

Så er det lykkedes os at finde et dejligt sted til jer alle. 

Turen i år kommer til at foregå i det nordjyske, hvor vi kan træne og bo. Jetsmamrk 

idrætscenter ligger lidt til venstre for Aalborg ud mod kysten, på vejen til Blokhus. Vi 

har aldrig været på disse kanter før, men stedet ser fremragende ud.  

Sted Jetsmark Idrætscenter 

 www.jetsmarkhallen.dk 

Bredgade 140, 9490 Pandrup 

 

25.3 Søndag Afrejse Helsinge svømmehal Med bus 09.00 

31.3 Lørdag Afrejse Jetsmark idrætscenter Med bus 10.30 

Pris 2400 kroner inkl. Transport / mad / overnatning / sengelinned/ madpakke 

til turen hjem 

Indgår ikke Lommepenge, mad til udturen 

Tilmelding Event 100 kr.   1. feb. 

Betaling Event 2300 kr.   20. marts  

Trænere Martin, Lasse, (Anton/Simon) 

Holdleder En til to forældre, hvis I ønsker at deltage, så meld jer til Jens, Martin eller 

Lasse inden den 1. februar 2018 eller på mail til jf@godhavn.dk .  

 

 

http://www.jetsmarkhallen.dk/
mailto:jf@godhavn.dk


På deres hjemmeside skriver Jetsmark idrætscenter:  

Træningslejr for klubber og private 

Jetsmark Idrætscenter afvikler træningsophold for danske og udenlandske sportsklubber 
og private. Vi råder over gode og ny istandsatte faciliteter, så du kommer til et veltrimmet 

idrætscenter. Mens I træner, spiller kampe, slapper af, shopper eller går en tur i de 
naturskønne omgivelser - tager vi os af resten. Bliv bedre til din idræt og parat til 
sæsonens kampe samtidig med, at I styrker og udvikler sammenholdet på jeres ophold.  

Vi tilbyder: 

 Færdige pakkeløsninger, hvor vi tager os af overnatningen, maden og udbudet af 

træningsfaciliteter. at indrette os efter jeres specielle ønsker. 

 At I kan kombinere den fysiske træning med aktiviteter i det det fri, hvor stranden og 

havet kan være den naturlige ramme. 

 To daglige træningspas a' fx 1½ time (svømmegrupper 2 timer) 

 Overnatning i 4-6 personers køjerum. Alle værelser har eget toilet og bad. 

 3 måltider mad pr. dag. Middag består altid af varm ret og salatbar. Saft, kaffe, the er 

med i prisen. Alt mad er hjemmelavet. Madpakker på udflugter. 

 Sportshal efter nærmere aftale 

 Adgang til svømmehal i offentlige åbningstider 

 Klasselokale 

 Wi-fi 

 

Helsinge svømmeklub, K-udvalget og trænerne håber, at I alle ønsker at deltage i 

træningslejren.  

Spørgsmål vedr. jeres børn, deltagelse osv. Rettes til træneren på de forskellige hold.  

 

Med svømmehilsen  

Jens, Martin, Lasse, Simon og Anton. 

 

 

 


