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HB FAMILIESVØMNING

Endnu en livredder uddannet
Den nu afsluttede svømmesæson gav livredder nummer fire, så
klubben er godt dækket ind. Der er dog plads til flere endnu
AF ASBJØRN WINTHER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6060 9364
BESTÅET: I løbet af sæson to fik vi uddannet

en ny livredder til HB Familiesvømning. Det var
Preben Bruun, som fik taget livredderbeviset i
Hinnerupbadet søndag 17. november. Han gik
gennem prøven uden problemer, og han har
været med til at sørge for, at alle kunne føle sig
sikre til HB Familiesvømning.
Samme dag lykkedes det Kate Lisby og undertegnede at tage prøven igen, og dermed fik
vi fornyet vores livredderbevis. Den fjerde livredder er Poul Brix, men da han tog prøven i
foråret, var det ikke nødvendigt for ham at tage

prøven igen i denne omgang.
Samtidig har vi også taget vores nye super
seje livredderuniformer i brug. Tøjet er designet, så det er nemt at se livredderen i svømmehallen, og samtidig er det behageligt at have på
i en varm svømmehal.
Stor tak til Kim fra Textilogvoksdug.dk samt
Torben og Rikke fra MCK Udlejning, som velvilligt har sponsoreret de flotte uniformer til livredderne. Vi er rigtig glade for den uvurderlige
støtte og synes selv, at vi ser ret smarte ud i vores nye tøj.
Skulle der være nogen, som har lyst til at blive livredder, så tag fat i undertegnede. Det kræver ikke så meget at blive livredder, og man får
hjælp både af de andre livreddere samt livredderinstruktørerne i Hinnerupbadet.

Tre af HB’s livreddere, fra venstre Asbjørn
Winther, Preben Bruun og Kate Lisby i de
ny uniformer, som er sponseret af Textil
& Voksdug.dk og MCK Udlejning. Den
fjerde livredder, Poul Brix, havde ikke
mulighed for at være med på billedet.
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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.
Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videre
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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
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