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Pressemeddelelse.
Vandskrækhold for voksne nybegyndere.
Ishøj Svømmehal kan nu tilbyde undervisning for vandskrækkere.
I samarbejde med den kendte svømmeinstruktør Britt Via Andersen, tilbyder vi kurser
for nybegynder voksne og vandskrækkere.
Britt har igennem mange år arbejdet med at lære folk at svømme med øvelser efter eget
koncept. Ved hjælp af flydeøvelser, leg og teknik vil deltagerne hurtigt udvikle sig og
bliver habile svømmere eller komme over en skræk for vandet. Undervisningen foregår i
svømmehallens varmtvandsbassin og med det 35 graders varme vand giver det særligt
gode muligheder for at føle tryghed og velvære.
Hver mandag og onsdag fra kl. 13.00 til 14.30 er der hold i Ishøj Svømmehal og tilmelding foregår på tlf. 26 17 02 70.
Vi glæder os til at se dig !
Ishøj Svømmehal.

På På mit "vandskræk"-/nybegynderkursus/små hold med eneundervisning af eget
koncept, som alle steder foregår i varmtvandsbassiner med 33-35 graders varmt
vand, er min force min naturlige indfølingsevne. Ud fra den giver jeg personlig individuel svømmetræning. Du vil føle tryghed og velvære i vandet og ud fra det finde
styrke og lyst igennem flydeøvelser, leg/teknik og tilllid til mig. Du vil opleve, at du
gang på gang overskrider dine grænser med et smil og udvikler dine svømmefærdigheder som "begyndersvømmer". Det skal være en nydelse for at have lyst til at lære,
og det er motivationen og undervisningsmetoden, som har givet mig succes ved mine
kursisters spontane glæde efter hver lektion, og som gør, at mange af dem lærer at
svømme rimeligt hurtigt,vandskræk"-/nybegynderkursus/små hold med eneundervisning af eget koncept, som alle steder foregår i varmtvandsbassiner med 33-35
graders varmt vand, er min force min naturlige indfølingsevne. Ud fra den giver jeg
personlig individuel svømmetræning. Du vil føle tryghed og velvære i vandet og ud fra
det finde styrke og lyst igennem flydeøvelser, leg/teknik og tilllid til mig. Du vil opleve, at du gang på gang overskrider dine grænser med et smil og udvikler dine svømmefærdigheder som "begyndersvømmer". Det skal være en nydelse for at have lyst til
at lære, og det er motivationen og undervisningsmetoden, som har givet mig succes
ved mine kursisters spontane glæde efter hver lektion, og som gør, at mange af dem
lærer at svømme rimeligt hurtigt, nogle første gang!
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