
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træningssamling 
På spring – Fremtidens stjerner tager til Odense 

 

Så er vi klar til den 3. træningssamling i programmet På spring – Fremtidens stjerner. Frem 

Odense lægger vand og lokaler til i 

Odense Universitets Svømmehal fredag den 23.8. til søndag den 25.8.2019 

Vi mødes fredag kl. 19.00 i Odense Universitets Svømmehal, Campusvej 55, 5230 Odense. Der vil 

være overnatning i klubhuset, som ligger på Stadionvej 50, 5200 Odense V. Vi fortsætter til 

søndag kl. 14.00.  

De inviterede klubber til denne træningssamling er AGF Udspring, Farum-Familie-Svøm, Frem 

Odense udspring, Hobro Svømmeklub, Horsens Svømmeklub, Hovedstadens Svømmeklub, JGI-

Swim og Aars Svømmeklub. 

Hver klub kan deltage med indtil 4 udspringere samt 1 eller 2 trænere. Vi vil meget gerne have 

hjælp af et par aktive forældre til det praktiske arbejde. 

Prisen vil være 300,- pr. deltagende udspringer, som faktureres af Dansk Svømmeunion, 

Deltagende trænere og aktive forældre er uden beregning. 

Transport til Odense er på eget initiativ og for egen regning. 

 

Med mange saltohilsner fra 

Antje Grimm-Katborg Valore 

Programansvarlig 

29 93 36 92 – geniet@valore.dk 

 

 

FREM Odense udspring 
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Formål 
Formålet med På spring – Fremtidens stjerner er at skabe et miljø mellem de deltagende klubber, hvor 

trænere og udspringere udvikles i fællesskab – og af fællesskabet. 

I programmet ønsker vi således at sammenføre trænere på forskelligt erfaringsniveau med deltagelse af et 

antal af deres egne udspringere i alderen 9-13 år, så man kan øve sig i at undervise både egne udspringere 

såvel som nye udspringere, man ikke nødvendigvis har mødt før. 

Trænere 

Hver klub skal deltage med én træner, men er velkommen til at sende to efter eget ønske. 

Udspringere 

Hver klub kan deltage med indtil fire udspringere. 

Udspringerne skal være i alderen 9-13 år og således født i 2006-2010. Det vil være dejligt, hvis man kan 

vælge både drenge og piger og gerne med forskellige fødselsår. 

Det er vores håb og ønske, at udspringerne kan deltage i flere træningssamlinger, således at der opbygges 

et netværk blandt de unge udspringere på tværs af klubber og landsdele. 

Aktive forældre 

Der er altid mange praktiske opgaver, når vi samles med så mange skønne unger, så vi vil være glade for et 

par aktive forældre, som vil deltage i weekenden og hjælpe med let forefaldende arbejde. 

Praktiske informationer 
Hvis man kommer i bil, kan der parkeres ved både svømmehallen og ved klubhuset. 

Kommer man med tog fra Jylland eller Sjælland, kan man fra Odense Banegård stige på bus 41 og stå af ved 

Gørtlervej. 

Indkvartering og forplejning 

Indkvartering er i klubhuset og hver enkelt skal således medbringe luftmadras og sovepose for at kunne 

sove på gulvet. 

Vi serverer måltider fra lørdag morgen til og med søndag frokost. Vi forventer således, at I spiser fredagens 

aftensmad undervejs til samlingen. 

Beklædning 

Vi skal i svømmehallen flere gange om dagen, så man kan med fordel medbringe flere sæt badetøj. Dertil 

vaskeskind og et eller flere håndklæder. 

Der vil muligvis være træning i gymnastiksal, så medbring gymnastiktøj og indendørs træningssko. Vi 

afventer en bekræftelse på adgang til gymnastikhallen. 
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Rammeprogram 
Rammeprogrammet for weekenden er på tegnebrættet. 

Fredag Lørdag Søndag 

19:00 Velkomst  
19:30 Vandtræning 
21:00 Godnat 

8:00 Morgenmad  
 
tba 
 
21:00 Godnat 

7:00 Morgenmad 
 
tba 
 
14:00 Tak for denne gang 

 

Vi ved af erfaring, at det kan være et hårdt program for unge udspringere, som ikke er så træningsvante. Vi 

vil selvfølgelig justere for dette undervejs, men det er nok vigtigt at kommunikere til forældre og 

pårørende, at man ikke skal forvente at få energifyldte børn hjem. 

Yderligere information 
På Spring – Fremtidens Stjerner har sin egen side på Dansk Udspring Wiki: 

https://udspring.fandom.com/da/wiki/På_spring_-_Fremtidens_stjerner 

Her finder du også en guide til at planlægge træningssamlinger: 

https://udspring.fandom.com/da/wiki/Hvordan_planlægger_jeg_en_træningssamling? 

Tilmelding og betaling 
Tilmelding sker til Antje Valore på geniet@valore.dk senest den mandag den 12. august 2019. 

Prisen pr. tilmeldt udspringer udgør kr. 300,- 

 Ved tilmelding oplyses klubnavn, navn på deltagende træner(e) og navn på evt. aktiv forældre. 

 For hver udspringer: Navn, køn, fødselsår. 

 

Vel mødt – vi glæder os til at se jer! 

https://udspring.fandom.com/da/wiki/På_spring_-_Fremtidens_stjerner
https://udspring.fandom.com/da/wiki/Hvordan_planlægger_jeg_en_træningssamling%3F

