
  
Page 1 

 
  

 

Halliwick Suppleringskursus 
2015 

HASAM suppleringskursus vil i 2015 have 2 teoretiske temaer om formiddagen og praktik om 
eftermiddagen i henhold til temaerne og en fælles praktik: teknik til at lære at dykke.  

Sted:  Ans Idræts- og Kulturcenter (AICK) 
 Ans Søpark 30, 8643 Ans by 
Tid: 7. februar 2014, kl. 10.00-16.30 
Pris:  300 kr. 

HASAM byder på kaffe/te med lidt brød ved ankomst fra kl. 9.30. 
Eftermiddagen rundes af med HASAM´s årsmøde kl. 16.30. 

Tema 1: Svømmere med vandskræk 
HASA i Aarhus har gennem en årrække modtaget mange nye svømmere med vandskræk. Temaet var på 
Suppleringskurset 2013 med fokus på, hvad det vil sige at være vandskræk. Som opfølgning vil dette års 
tema gå mere i dybden med den praktiske tilrettelæggelse af undervisning af en ny svømmer med 
vandskræk. Temaet har 30 minutters praktik om eftermiddagen.  Undervisere er Harald Lie samt en 
instruktør fra HASA.  

Tema 2: Svømmetilbud og heldagsskolen  
Med indførslen af en længere skoledag er der opstået nye udfordringer og muligheder for svømmetilbud 
for børn og unge. Hør nærmere om to tilbud: Nicoline Agersnap, HASI om et svømmeskole tilbud for børn 
og unge og Tinne Hjerrild Jacobsen om tilbuddet i Halliswim. Hvad kan HASAM bidrage med i udviklingen af 
tilbud ved Bodil Føns. Temaet har 30 minutters praktik om eftermiddagen med fokus på tilrettelæggelse af 
svømmeundervisning for en gruppe af skolebørn.   
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 Praktik: 
a) Praktik iht. temaerne ved Harald Lie og Nicoline Agersnap 
b) Teknik til at lære at dykke ved Hanne Bjørling.  

Tilmelding på www.hasam.dk senest 29. januar 2015. 

Yderligere information fås hos Nicoline Agersnap: nicolineagersnap@gmail.com 

Fælles middag lørdag aften: 
I tilknytning til kurset og årsmødet arrangerer HASAM en fælles middag en af kroerne, kl. 19.00, så vores 
Halliwick-netværk kan blive udbygget og vedligeholdt. Denne middag afregnes direkte med kroen. 

Har du brug for overnatning:  
I samarbejde med AICK kan der tilbydes flg. priser på overnatning pr. døgn inkl. morgenmad på kroerne: 
www.anskro.dk (gåafstand) eller www.kongensbro-kro.dk (5 min. bilkørsel).  Overnatning bestilles med 
direkte kontakt til en af kroerne med oplysning om kursus på AICK.  

1. Enkelt værelse ........................................................................................................kr. 720,00 
2. Dobbelt værelse (2 personer) .................................................................................kr. 920,00 
3. Dobbelt værelse + én opredning (3 personer) .......................................................kr. 1.270,00 

Afbud mindre end 4 uger før reservationstidspunkt: 25 % af værelsesprisen i gebyr. 
Afbud inden for det sidste døgn før reservationstidspunkt: 100 % af værelsesprisen i gebyr.  

 
 
 
 
 


