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Invitasjon til NEMO Svømming i Skjetten Svømming 
 

 
 

Skjetten Svømmings visjon er «Svømming for alle», hvilket innebærer svømmeopplæring, 
livredning, og å drive med svømming som idrett. 
 
 
Svømming er en helt fantastisk idrett som trener hele kroppen. Muskler, balanse og kondisjon 
er noe av det man trener, samtidig som det er stor glede ved å være i vannet. Klubben starter 
opp et tilbud om NEMO Svømming til de barn som ønsker å svømme mer enn en dag i uken. 
 
NEMO Svømming vil være en ekstra svømmedag i uken, hvor det legges vekt på repetisjon, 
glede og mestringsfølelse. Gruppen vil være litt større, slik som det er kjent fra lagidretter, 
noe som vil gi større muligheter å skape gode venner i svømmingen. Treningstiden vil være 
60 min og inneholde elementer som landoppvarming, svømming og uttøying. 
 
 
Grupper: Det vil bli opprettet tre grupper med NEMO Svømming: NEMO Sel, NEMO Sjøløve og 
NEMO Delfin/Hai. Det er plass til 16 svømmere i hver av gruppene, og det er samme gruppen 
man tilhører for halvåret (selv om man flytter til et kurs høyere, fortsetter man på samme 
NEMO gruppe).  
 
 
Påmelding: Påmelding til NEMO Svømming gjøres via tryggivann.no under Annet . Det er et 
begrenset antall plasser og det gjelder først til mølla prinsippet.  
Man melder seg på NEMO Svømming for et halvt år om gangen. Første halvår er fra 1. Januar 
2018 til 24. Juni 2018. Pris for å delta på NEMO Svømming er for et halvt år NOK 950,-. 
 
 
Treningstider: Treningstidene for hver enkelt NEMO gruppe er som følgende: 
NEMO Sel: Søndag kl. 1645-1745 på Volla, Trener: Silje Austveg 
NEMO Sjøløve: Torsdag kl. 1730-1830 på Skjetten, Trener: Jesper Madsen 
NEMO Delfin/Hai: Mandag kl. 1830-1930 på Skjetten, Trener: Natalia Ioannidou 
 
 
Er det noen spørsmål, er dere velkomne til å ta kontakt med Natalia Ioannidou (kurs@ssk.no).  
Vi gleder oss til å starte med NEMO Svømming til januar 2018. 
 
 
Med svømmehilsen 
Skjetten Svømming 
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