
SOMMEREN 20 16

Lambertseter Svømmeklubb har gleden av å 
invitere til  intensivkurs tre forskjellige uker i sommer. 
Sted:  Lambertseter bad

Tid:  

Alder:  5-11 år 
Pris:  775 kr pr uke, 
20 % søskenmoderasjon 

Påmelding:  
www.tryggivann.no, 
– velg Lambertseter 
Svømmeklubb som kurs-
arrangør og det kursnivået 
du skal melde på.  

Uke 27: Mandag 4.juli til torsdag 7.juli, 
 i tidsrommet 16.00-18.15. 
Uke 32: Mandag 8.august til torsdag 11.august, 
 i tidsrommet 16.00-18.15. 
Uke 33: Mandag 15. august til torsdag 18. august, 
 i tidsrommet 16.00-18.15. 

Uansett kurs jobber vi ut fra hva barnet kan første dag og strekker oss for å nå målene. 
All læring skjer med lekpregede metoder.

Nivå

Forkunnskaper

Mål

Må tørre å gå
ut i vannet 
alene

Målene fra
Hval

Målene fra
Skilpadde

Målene fra
Pingvin

Målene fra
Selunge

Dykke ned på
1m. uten
svømmebriller
for å hente
opp en
gjenstand fra
bunnen og
hoppe alene
fra
bassengkanten
 

Flyte i pil på
mage og
rygg i minst
15 sekunder,
samt kunne
dreie rundt
fra mage til
rygg og
tilbake

Hoppe fra
bassengkanten
på dypet og
svømme i pil
med crawl
beinspark,
dreie rundt til
rygg og
svømme rygg
beinspark 
videre

15m rygg og
15m crawl med
pust på siden,
samt stup og
sculling

Videreutvikle
teknikkene i
rygg og crawl,
samt
saltovending
og svømme
lengre
distanser

Hval Skilpadde Pingvin Selunge Sel

  

 
  

Sommertilbud 
på Privattimer:

Hva er privattimer?  
Dersom du har spesielle ønsker for hva du vil lære, og har lyst 
til å lære det alene eller sammen med en eller to du kjenner, 

er privattimer det riktige for deg. En til en undervisning gjør at 
du får noe raskere progresjon enn i en normal kurssituasjon.

Bestilling:   
Gjøres på mail til ina@lsvk.no. 

Send med fullt navn, telefonnr, alder 
og hva du vil lære. 

I uke 25 – 27 og uke 31 - 33 er det nå mulig å bestille privat-
timer. Sommertilbudet gjelder 4x45 min som gjennomføres fire 

påfølgende dager, mandag-torsdag i en av de nevnte ukene, 
og timene holdes på ettermiddag/kveld på Lambertseter bad. 

En person
kr 2200,-

To personer
kr 3200,-

Tre personer
kr 4400,-

LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB
- sammen mot toppenwww.lsvk.no

 




