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«Fornavn» «Etternavn»

SVØMMING
Etter påmeldingsfristen er det 16 barn som har meldt seg på svømming denne gang, disse fordeler seg på
12 familier. Foreldre må være med og ta vakter slik som tidligere, vaktlisten finner du på neste side. Første
dag blir torsdag 3. november og det blir fem svømmekvelder før jul, tidspunktet er kl. 17:30 – 19:00. Ny
vaktplan for svømming etter jul vil komme senere, regner med at de samme påmeldte er interessert i å
være med også da. Er det vakter du ikke kan ta, vennligst bytt innbyrdes. Den som har hovedvakt kan hente nøklene hos Rune Larheim og må levere de tilbake etter svømming.
Vi minner om følgende regler for bruk av svømmehallen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Har du møtt opp på svømmekveld så skal du være i vannet og bade.
Ikke løp langs kanten, det er glatt og du kan skli og skade deg.
Ikke sprut vann på de som ikke liker det.
Hvis du går opp for å dusje før de andre må du gi beskjed til den som har hovedvakt.
Når du er ferdig påkledd etter svømming må du vente i gangen til du blir hentet.
Hvis det er noen andre enn de som har meldt seg på som vil være med må de spørre den som har
hovedvakt. Hvis det ikke blir for fullt i bassenget er det som regel i orden.
Lykke til 

Hilsen
Styret i Reinli Fritidsklubb

26.10.2011
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VAKTLISTE

Vakt 1 er hovedvakt, har kompetansebevis og
nøkler. Vakten skal gå langs kanten.

Vakt 3 skal være i vannet og har ansvaret for guttegarderoben.

Vakt 2 skal være i vannet og har ansvaret for jentegarderoben.

Vakt 4 skal gå langs kanten og holde oversikten /
telle barn.

Alle badevaktene har et stort ansvar. Det er viktig at de holder oversikten over antall barn og ser at alle er
der. Det som skjer i vannet skal ha 100 % oppmerksomhet!

3. november
1.
2.
3.
4.

vakt
vakt
vakt
vakt

Veronica Fremgaard
Åse Bøhn
Tom Vegar Bøhn
Anne Lise Hjelleset
10. november

1.
2.
3.
4.

vakt
vakt
vakt
vakt

Tone L. Bonlid
Tove Mette Thorsrud
Rune Larheim
Steinar Navrud
17. november

1.
2.
3.
4.

vakt
vakt
vakt
vakt

Inger Mari Sørum
Liv Monica Joranger
Jan Andre Bøhn
Anne Grethe Hansen
24. november

1.
2.
3.
4.

vakt
vakt
vakt
vakt

Oddvar Fremgaard
Inger Lise Thorsrud
Håkon Hjelleset
Berit Navrud
1. desember

1.
2.
3.
4.

26.10.2011

vakt
vakt
vakt
vakt

Tone L. Bonlid
Beate Bøhn
Nils Harald Moen
Rune Larheim
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