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SVØMNING

En forrygende sæson er slut
Sæson nummer to af HB Familiesvømning er vel overstået. Det har 
været fantastisk, selvom sæsonen ikke endte som planlagt

AF ASBJØRN WINTHER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6060 9364

STOR TILSLUTNING: Fra starten af sæsonen 
var vi allerede flere tilmeldte, end da første sæ-
son  sluttede, og der kom også flere til i løbet af 
sæsonen. Det er dejligt, at så mange af jer ville 
med i svømmehallen. Der blev hygget hver ene-
ste fredag, og stemningen i svømmehallen var 
fantastisk.

Vi fik jo desværre ikke lov til at holde en be-
hørig afslutning på sæsonen, da den endte lidt 
brat grundet coronavirussen. Det var ærgerligt 
at skulle slutte på denne måde, men der var jo 
ikke så meget at gøre ved det, da Hinnerupba-
det var nødt til at lukke. Men på trods af det har 
sæson to stadig været en kæmpe succes.

HB Familiesvømning – tredje sæson
Jeg har snakket med Herskind Boldklubs besty-
relse, og grundet den store opbakning til HB Fa-
miliesvømning er det besluttet, at der kommer 
en ny sæson til efteråret! Så jeg håber, at alle jer, 
der var med i år, er klar igen til efteråret, og at 

jer, der endnu ikke har været med, vil tilmelde 
jer, når den tid kommer. Der er plads til mange 
flere i Hinnerupbadet.

Jeg er endnu ikke gået i gang med at planlæg-
ge sæson 3 af HB Familiesvømning, men detal-
jerne for den næste sæson vil være på plads til 
næste nummer af Herskindsigt.

Der arbejdes også på at finde en eller flere 
sponsorer til bussen. Det er en temmelig dyr 
post at leje bussen, men den er en vigtig del af 
HB Familiesvømning.

Hyggen og det sociale samvær, som jo er det 
vigtigste ved HB Familiesvømning, starter alle-
rede, når man træder ind i bussen. Typisk ender 
de fleste børn nede bagest i bussen, mens for-
ældrene kan snakke på kryds og tværs i den for-
reste ende. På vejen hjem fra svømmehallen er 
der endda flere gange observeret forældre med 
en kold øl i hånden!

Bussen gør det også muligt, at de lidt større 
børn selv kan tage med i svømmehallen, selv-
om forældrene er forhindret.

Endnu en gang mange tak for opbakningen 
til alle jer, der var med til at gøre anden sæson 
til en succes.

God sommer til jer alle.
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Rideundervisning for børn og voksne
SKRIBENTBUREAUET

v/Jakob Houg Jakobsen
Fuglevænget 36, Herskind
8464 Galten

Telefon +45 2231 0191
info@skribentbureauet.dk
www.skribentbureauet.dk

Alle typer skriftlige opgaver udføres 
for virksomheder og private

korrektur og opsætning • journalistik • personportrætter • festsange • taler • og meget andet

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://lipo-s.dk
http://skribentbureauet.dk
http://torbensvendsen.dk
https://www.andersenogovesen.dk/
http://fribikeshop.dk
http://mortenselservice.dk/
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://jutlander.dk
https://www.facebook.com/decoplant
http://pensleriet.dk
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind
http://jbogr.dk
http://mastaal.dk
http://skovby-el.net
http://kran-elektro.dk
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Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videreAROS Galten
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

Her kunne din annonce           
have været! 

Ring til os på telefon 2231 0191,     
så vi kan få det fixet.

https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/galten/
https://okmaskinudlejning.dk/
http://fjeldsted-anlaeg.dk
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/

