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Endelig information til Juniorklubbernes fælles aften i Herning svømmehal d. 22. nov. 2019
Vi glæder os til en dejlig aften med alle Juniorklubber i Herning kommune
Vi bliver 350 børn i svømmehallen, så der er lagt op til en kanon aften med vennerne.
Ved ankomst til svømmehallen, får alle en ”flybillet” som de skal give til de glade og friske Hawaii-piger og pirater i
ankomsthallen.
Praktisk info
Alle børn får en klar sæk til alt deres tøj, når de kommer til omklædningen. Børnene går sammen to og to om et
skab. UngHerning har sørget for tyvere til skabene, så de kan blive låst af – dvs. at børnene ikke skal medbringe
penge til skabe!
Det er en god ide at have to håndklæder med, da børnene måske bruger en til at sidde på i svømmehallen og en til
at tørre sig med bagefter.
Vær opmærksom på at tjekke busplanen, og sørg for at jeres børn er der 10 min før, så vi er klar til at komme afsted
til tiden – vi har planlagt ankomst således, at der ikke bliver for meget kaos i omklædningsrummet, så det er vigtigt,
at vi kommer afsted til tiden!
Vi har rykket tidspunkterne for hjemkomst en smule, da vi skal have 350 børn igennem omklædningen.
Når børnene kommer ind i svømmehallen, tilbydes de både svømmevinger og mavebælte. Vi opfordrer til, at I tager
en snak med jeres barn om, hvad de skal huske at tage på. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at alle får en god og
sikker oplevelse, men det vil hjælpe os meget, hvis børnene fra starten får det rette udstyr.
Du kan finde al information og udsendte dokumenter på www.ungherning.dk
Adr: Herning svømmehal, Brændgårdvej 20, 7400 Herning.
Armbånd til køb af slik
Der er ingen kontanter i svømmehallen! Derfor sælger vi vandfaste armbånd til 5 kr. stykket i busserne og ved
indgangen. Der kan max købes 5 armbånd pr. mand. Armbåndene kan bruges til at købe sluch ice, sodavand og slik i
baren i svømmehallen. Derudover har vi frisk frugt og laver en masse pandekager, til dem der har brug for at få
stillet den lille sult.
Du kan max købe 5 armbånd, så max 25 kr i lommepenge må medtages på aftenen, gerne aftalte penge.
Armbånd der ikke bliver brugt refunderes ikke, så aftal med jeres børn hvor mange de har brug for!
VIGTIGT!!
For at alle kan have en god aften, er det vigtigt, at vi altid har styr på alle børn! Derfor tælles børnene løbende, og
især ved ankomst og hjemkørsel. Det er derfor yderst vigtigt, at I giver os besked, hvis I har andre aftaler med jeres
barn om afhentning, hjemkørsel med andre, tidligere afhentning mv.
Hula hula knus og pirat high five
UngHernings 16 juniorklubber
NB! Har I brug for at få fat på UngHerning i løbet af aftenen, kan Marlene kontaktes på 40236698
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