
Invitation til Pizza-aften for talent og AAS3 svømmere: 
Dato: 5-februar 2022. 

Tidspunkt: Kl. 17:00-20:00. 

Sted: Hasle klubhus. 

Adresse: Herredsvej 15, 8210 Aarhus V. 

Pris: 50kr. 

Kære svømmere og forældre til svømmere på Talent og AAS3 i Aarhus Swims klubber. 

I inviteres hermed alle til endnu en pizza- og hyggeaften d. 5. februar 2022 kl. 17:00-20:00 

Prisen for dette arrangement er 50kr og beløbet går til pizza, snacks og drikkevarer til hele aftenen. 

Samme dag er vores bedste svømmere i Aarhus Swim til DÅM på kortbane i Esbjerg, og vi vil sørge for 

at streame dette på storskærm, så alle talent og AAS3 svømmere får fornøjelsen af at se noget af 

Danmarks bedste svømning. Mens vi ser svømning, vil der være aftensmad, drikkevarer og diverse 

snacks som svømmerne kan hygge sig med. Trænerne vil desuden hjælpe med at forklare og udpege 

vores egne og Danmarks bedste svømmere. Ugen efter kommer AAS2 svømmerne desuden forbi alle 

AAS3 og talenthold og underviser på bedstevis, og hvis vi er heldige, tager de nogle medaljer med, som i 

helt sikkert må prøve at holde og se på. 

Når der ikke er svømning, vil vi desuden sørge for nogle sjove aktiviteter og god hygge for alle deltagere. 

Vi kommer denne gang bl.a. til at lave en lille quiz mm. 

Tilmelding til dette arrangement sker for alle svømmere via følgende link: 

https://lyseng-svoemning.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1867  

Vi glæder os til at se jer alle til dette arrangement. 

Af hensyn til nuværende corona-situation, vil vi opfordre alle deltagere til at få foretaget en corona-

test umiddelbart før fremmøde (helst PCR-test). 

Vi kommer til at lave faste pladser med god mellemrum til arrangementet.  

Svømmerne skal desuden bære mundbind når de er i klubhuset, med mindre at de sidder ned. 

Har i spørgsmål er i velkomne til at kontakte Jeppe Høgild på telefon: 40254490 eller mail: 

jeppehogild@gmail.com. 

 

Med venlig hilsen – Best regards 

Trænerteamet Aarhus Swim 

Talent og AAS3 

Aarhus Swim 

www.aarhusswim.dk 

www.facebook.com/aarhusswim 

Denmark 
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