
   

 

 
 

Chokoladestævne 

Lørdag den 18. november 2017 kl. 10.00 
 

Søndermarksskolen, Skanderborggade 65, 8940 Randers 
 

                               og Swim Team Neptun inviterer 

 

 
Da der kan være meget varmt i svømmehallen, anbefaler vi, at du tager en 

drikkedunk med, ekstra håndklæde og måske ekstra badetøj. Og husk dit 
gode humør ☺ 
 

Det vil være muligt at købe kolde og varme drikke, kage, lidt frugt og slik. 
 

Tilmelding (bindende) foregår på vedhæftede tilmeldingsblanket og sendes  
til chokolade@swimteam-neptun.dk – spørgsmål til stævnet kan ligeledes 
stiles til denne adresse. Tilmeldingsblanket kan også hentes på Swim Team 

Neptuns hjemmeside: www.swimteam-neptun.dk 
 

Prisen for at deltage i stævnet er 60 kr. Se betalingsmuligheder sidst i 

indbydelsen. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 14. november. 
 

 

 

 

 

  

Kom og få en hyggelig formiddag sammen med dine svømmekammerater, dine 

forældre og bedsteforældre, hvor du kan vise, hvor meget du har lært til svømning.  
 
Du kan svømme enten crawl, rygsvømning, brystsvømning eller frisvømning. Du må 

max. tilmelde dig to løb. 
 

ALLE svømmeskoler i Randers er inviteret. Og måske dukker nogle af Neptuns rigtig 
gode konkurrencesvømmere op og viser, hvor dygtig man kan blive, hvis man 
træner rigtig meget. 
 
Du skal bruge plade, ”orm” eller bælte i ”1 b fri med orm” og må bruge bælte i de 

øvrige løb. Hvis du har brug for det, må du gerne få hjælp af en voksen f.eks. din 
mor/far eller din svømmetræner, som gerne vil svømme sammen med dig.  
 
Der er en lille overraskelse til alle, når man har svømmet. Der uddeles guld- og 
sølvmedaljer til de første i hver gruppe jvf. gruppeinddelingen på næste side. Til alle 

andre uddeles der deltagermedaljer.  

Håber vi ses ☺ 
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  Tilmelding til                                 Chokoladestævne 

 
Alle felter skal udfyldes! 

Fornavn  

Efternavn  

Fødselsår  
 

Klub: 

Jeg svømmer på (gælder kun Neptun): 

Muslinger     Havmus      Hajer     

Havkat   Sæler   Aqua-power   Pirater      

Min træner(e) er: 

 

 

Sæt kryds ved det du gerne vil svømme – max 2 løb. 

                        Årgang 

 

Disciplin 

2014 

og 

yngre 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

og 

ældre 

1 b fri (25m fri)           

1 b ryg (25m ryg)           

1 b fri med ”orm” (25m)           

2 b fri (50m fri)           

2 b ryg (50m ryg)           

2 b bryst (50m bryst)           

 
Forklaring: 
 

• Rygsvømning er svømning på ryggen, hvor svømmeren selv bestemmer, 
hvordan der skal svømmes. 

• Frisvømning er valgfri svømning, hvor svømmeren selv bestemmer, om man vil 
svømme på maven eller på ryggen, om man vil svømme hundesvømning osv. 

 

Løbsrækkefølge: 25m fri, 50m ryg, 25m fri med orm, 50m bryst, 25m ryg og 50m fri 

 

Vi vil gerne bage en kage:  

Mine forældre vil gerne hjælpe:  

Navn på forældre, der vil hjælpe:  

De kan kontaktes på mail:  

De kan kontaktes på tlf.nr.:  
  

Tilmelding (bindende) sendes til: chokolade@swimteam-neptun.dk  
Betaling (60 kr.) indsættes på konto: 9333-0008408963 (angiv navn på svømmer 
og klub i tekstfeltet f.eks. Emma Jensen, Neptun) eller mobilepay til 

30229862 - skriv Choko + navn på svømmer i beskedfeltet. 

mailto:chokolade@swimteam-neptun.dk


VIND (MERE) CHOKOLADE

Hold øje med vores udstillingsbiler, som holder 
parkeret foran indgangen til svømmehallen under 

hele stævnet. 

Snup en selfie med din yndlingsmodel og smid dit 
foto op på vores Facebook-side. Når du har gjort 

det, kan du som gevinst indenfor de næste 8 dage 
afhente en plade lækker-lækker Marabou i vores 

butik i Randers - kvit og frit. 

Vi glæder os til at se jer på Facebook


	Chokoladestævne efterår 2017 - udkast 4
	side 3

