
Nivå Svømmeforening har præmiere på Familiesvømning i Øresund 
 
Nivå Svømmeforening har præmiere på sin nyeste aktivitet – Familiesvømning i Øresund - på 
Nivå Strand tirsdag d. 4. juni kl. 18-19. Aktiviteten, der er blevet en realitet takket være en 
donation fra Nordea-fonden, sker under overværelse af blandt andre borgmesteren i 
Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen, og administrerende direktør i Nordea-
fonden, Henrik Lehmann Andersen. 
  
Efter en lille åbningsceremoni er der mulighed for at prøve en af de nyindkøbte våddragter og 
hoppe i Øresund under kyndig vejledning af Nivå Svømmeforenings trænere. Alle interesserede 
er velkomne, og der vil være en lille forfriskning til de, der har været en tur i vandet. 
  
Familiesvøm i Øresund er en aktivitet, hvor vi søger at skabe en god stemning om de familier, 
der deltager, og give dem en god svømmeoplevelse sammen i Øresund. Selvom der ikke er tale 
om svømmeundervisning i traditionel forstand, står vores trænere klar til at hjælpe alle til at blive 
bedre svømmere. Nivå Svømmeforening stiller våddragter, svømmebriller og badehætter til 
rådighed og man behøver ikke at kunne svømme, for at melde sig til. 
 
Familier skal i denne sammenhæng forstås i den bredest mulige forstand – det kan være 
forældre med børn, bedsteforældre med børnebørn eller blot en enkelt eller to voksne uden 
børn, som ønsker at deltage. Større børn kan også deltage på egen hånd, men forældrene har 
under alle omstændigheder ansvaret for deres børns deltagelse (børn under 12 år kan ikke 
deltage på egen hånd). For voksne sker deltagelse på eget ansvar. 
 
Familiesvømning i Øresund afholdes i hhv. juni og august måned, og du kan allerede nu gratis 
tilmelde dig et af holdene i juni måned på enten Nivå eller Bjerre Strand. Tilmelding sker på 
www.billetto.dk (søg efter ”Familiesvømning i Øresund”) – med skynd dig, der er kun et 
begrænset antal pladser. 
  
Venlig hilsen 
Nivå Svømmeforening 
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