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Dig og dit barn er tilmeldt babysvømning hos Aqua-Baby.dk. Svømmehallen Højme. 

Højmevænget 3B, 5250 Odense SV 

 

Du kan se dato og tidspunkt i mailen som du modtog ved tilmeldingen. 

Der kommer en ny mail med dato og tidspunkt 14 dage før holdstart. 

 

Her er lidt praktisk information: 

 Giv jer god tid de første par gange, til i find jeres egen rytme med omklædning.  

 Indgang er ved svømmehallens venstre side. Handicapafdelingen kan ikke benyttes. 

 Parkering er gratis ved svømmehallen, barnevogne kan tages med ind. Men må ikke tage med ind i 

omklædningen.   

Autostolen kan også være en fordel.  

 Der vil ikke være muligt at få en aflåst skabe i afdelingen, derfor skal i huske at tage jeres 

værdigenstande med ind til bassinet. 

 1”Små uheld sker!” Derfor er brugen af babybadebukser og badeble obligatoriske. 

 

Badeble og tætsiddende badebukser/badedragt skal brugs af alle børn under 3 år, da det giver den 

bedste beskyttelse mod uheld i bassinet. 

Badebukserne skal: 

Have en tætsluttende elastik rund om mave, ryg og lår. 

Have høj talje. 

Være lavet af neopren. 

 

Hvis der skulle ske et uheld bliver vi nød til at lukke bassinet i mindst fire timer, derfor er vi 

meget forsigtige. 

Vi anbefaler at bruge, Splash About da det er vores erfaring at det er den der giver den bedste 

beskyttelse og de opfylder alle krav. 

Splash About kan købes i svømmehallen og ved vores undervisere. 

Kom i god tid når badebukserne skal købes. 

Pris 90 kr. 
 

 Babyen skal vaskes, uden ble/badebukser og skylles af inden, indgang til bassinet. 

 

 Mor/far skal også vaskes. Med sæbe og uden badetøj. 

  Alles hår skal skylles, hvis langt set det op med en elastik, eller brug en badehætte. 
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 Husk at have et stort tørt håndklæde med til efter svømning, luften kan virke kold for babyen.  

 

 Kun en forælder i vandet med babyen, eller efter aftale med underviser. Pårørende er velkommen 

på kanten.  

 

 Billeder må gerne tages under undervisning, Men kun hvis alle er enige om det. Spørg først 

underviser. 

 

 Vær opmærksom på at gulvene i svømmehallen samt badeområde kan være glatte. Vi anbefaler 

derfor at der, benyttes badesandaler eller lignende for at stå bedre fast.  

 Aqua-baby påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, værdigenstande, rede penge eller 

andre effekter, der efterlades i lokaler, skabe eller værdibokse. 

 Svømmehallens regler og retningslinjer skal altid følges. 

 

 Du kan få flere oplysninger på siden spørgsmål og svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg glæder mig til at møde jer i svømmehallen. 

Med Venlig Hilsen • Rebecca Fry Lauritsen• Aqua-Baby.dk  

http://www.aqua-baby.dk/sporgsmal-og-svar

