
 

 

 

 
 

Familiesvømning Forår 2023 
Firmaidræt Silkeborg indbyder til efterårets familiesvømning 

HVEM: Alle aldre. Børn i alderen 0-14 år, dog kun ifølge en voksen. 

Enkeltmedlemmer uden tilknytning til et firma er også velkomne! 

HVOR: Them Svømmehal. Vi råder over både svømmebadet, helsebadet og sauna. 

HVORNÅR: Søndage kl. 15.00-16.30. 

SÆSON: Vi forventer at starte op søndag den 8. januar & den 26. marts slutter vi af.  

PRIS: 

 

 

 

Pga. prisstigning fra Them svømmehals side, ser vi os desværre nødsaget til en pris justering 

som kan ses nedenfor. 

1.775,- kr. – familie. (1650) 

   700,- kr. – voksen.      (655) 

   580,- kr. – børn 0-14 år. (540) 

NB: Medlemskontingentet er indregnet i aktivitetsgebyret.  

Alle aktive tilmeldte er automatisk personligt medlem af Firmaidræt Silkeborg gældende 

for perioden 01.04. – 31.03. 

HVORDAN: 11 svømmedage. Der er dog ingen svømning søndag den 12. februar i uge 7 er der lukket pga. 

vinterferie (Ultimo Uge 6) 

I den første halve time er der mulighed for undervisning i babysvømning, plask & leg samt ryg- 

og brystsvømning. Herefter opsættes banetov, så der også er mulighed for motionssvømmere at 

udfolde sig. 

BETALING: Beløbet indbetales på konto: 5347-0244641.  i Arbejdernes Landsbank, når I har modtaget 

bekræftelse på deltagelse. CV. NR. 31828074 

TILMELDING: Tilmelding skal ske senest den 30. december 2022. Nedenstående blanket benyttes i 

forbindelse med tilmelding. Send skemaet til nedenstående.  

 

Valdemar Thomsen, Ved Skrænten 2A, 3.tv., 8600 Silkeborg.  

Telefon: 23 63 63 43. E-mail: valdemar@firmaidraetten.dk . 
 

Husk: Firmaidræt Silkeborg er åben for alle, også enkeltmedlemmer! 

Så har du lyst til at få en sjov fritid i samvær med dine venner, familien eller arbejdskollegaer,  

så har du chancen nu… 

 

 

Alle tilmeldtes navne skrives på bagsiden. 

HUSK TILMELDING SENEST 30. DECEMBER 
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TILMELDING TIL FAMILIESVØMNING – FORÅR 2023 
 

Tilmelding for firma: 

Firmanavn:   Kontaktperson:  

Adresse:  Direkte telefon:  

Postnr./by:  E-mail:  

Arb. telefon:  Priv. telefon/mobil:  
 

Tilmelding for enkeltmedlemmer uden firmatilknytning:  Antal tilmeldinger: 

  Antal familier:  

Kontaktperson:  Antal voksne:  

Adresse:  Antal børn:  

Telefon:    

Mobil:    

E-mail:    

 

 

 

 

 

 
Navn på alle tilmeldte: Fødselsdato: 
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