
                                                          

 

 

Foreningen Cancerramte Børn barn kan nu også tilbyde 

"Tilpasset Vand - Rytmik" 
Hver mandag fra 16.20 – 17 i dejligt bassin i Sundbyvang på Amager. 

 

Holdet er på maks 10 personer i vandet - 5 børn og 5 forældre. Alder underordnet. 

Under trygge forhold laver vi rytmik / leger / svømmer i opvarmet vand.   

Der er sjove og spændende vandting til vores rådighed, som fx: vinger, vandorme, plader og nakke- kraver, så 

alle aldre kan være med. 

Har du svært ved at følge dine kammerater i idræt i skolen?  

Du vil gerne bevæge dig, men oplever at din krop ikke vil som du.  

I denne gruppe sætter du dine egne mål, for hvad der er godt for dig. Du kan få hjælp og vejledning til at gøre 

din vandoplevelse med glade positive rytmer til et af ugens højdepunkter. Måske har du et stykke musik du 

gerne vil have at vi bevæger os til, så tag din cd med. 

Bassinet måler 13 m x 8 m. Dybden er 122cm i den lave ende og 155 cm i den dybe ende.              

Vandet er ca. 30- 33 grader varmt. 

Forældre ledsager mindre børn i vandet. Svømmebleer er tilladt.  

Det forventes af os, at vi alle har været i brusebad og er i badetøj til start kl. 16.20. 

Ophold i vandet er på eget ansvar. Der er livredder til stede. 

Indtagelse af mad og snacks foregår udenfor omklædningsrum og vandbassin området.  

Bassinet ligger i Sundbyvang, Fussingsvej nr. 15, 2300 København S, også indkørsel fra Løvstikkevej, hvor der er 

mulighed for handicap parkering.   

Vores kontakt person Flemming træffes på 32 87 71 95, han tilbyder at I må kigge forbi for at se på forholdene 

inden man tilmelder sig. Ring til ham og aftal et tidspunkt hvor I kommer forbi og kigger. 

Tilmelding via sms eller ring på mobil 25 68 46 44.  

Evt mail direkte til Bodil Albæk: motorikogrytmik@hotmail.com 

 

Håber vi ses i dejligt varmt vand under super fine forhold. 

Venlige delfinerede hilsner fra motorikvejleder Bodil Albæk. 


