
Ofte stillede spørgsmål AGF 

 

1. Tilmelding: 

Tilmelding for svømmeskolen foregår på conventus og kan tilgås fra vores 

hjemmeside. Her vælges der, hvilken af de tre haller, vi har hold i, samt hvilke hold. 

https://m.agf-swimteam.dk/oversigt-over-hold 

 

Derudover findes der en guide til den komplette tilmeldingsprocedurer på: 

https://m.agf-swimteam.dk/saadan-tilmelder-du  

 

2. Jeg er i tvivl om, hvilket hold jeg/ mit barn skal på: 

Inde på vores hjemmeside findes der beskrivelser af hver hold i svømmeskolen, hvor 

de kompetencer, man forventer svømmeren har for at starte på holdet. 

Beskrivelserne kan findes her: https://m.agf-swimteam.dk/holdoversigt 

 Hvis man stadig er i tvivl, er det også muligt at tage fat i svømmeskolelederen på 

mail, svommeskoleleder@agf-svomning.dk, som kan hjælpe med at vurdere, hvilket 

hold, der passer bedst.  

 

3. Er det muligt at få prøvetræning? 

Der er lejlighedsvis mulighed for prøvetrænerninger på hold. Disse kan findes inde på 

Motivu. De prøvetræninger, som er annonceret kan findes på 

https://motivu.dk/klubber/686/agf-svomning.  

Der vil løbende igennem sæsonen blive annonceret prøvetræninger, såfremt der er 

plads på holdene 

 

4. Jeg vil gerne gå sammen med min gode ven, er det muligt? 

Det er som udgangspunkt mulighedt at gå på samme hold, som en god ven. Dog er 

tilmelding til holdene først til mølle, så når holdet er fyldt op, så er der de svømmere 

på, som der tilmeldte sig først. 

 

5. Hvordan kommer jeg ind i Gellerupbadet og Søndervangskolen? 

På vores Facebook findes der videoguids til, hvordan hallerne kan tilgås.  

Søndervangskolen: https://fb.watch/efr2wdQw0b/  

Gellerupbadet: https://fb.watch/efr4QXUC2m/ 
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6. Kan jeg skifte hold? 

Finde du ud af, at du skal på et hold med et andet niveau eller lignende, kan man 

godt skifte hold, såfremt at der er ledige pladser på holdet. Det kan ses på conventus, 

hvor man også tilmelder, om der er ledige pladser. Hvis man ønsker at skifte, sender 

man en mail til vores formand på formand@agf-svomning.dk omkring hvilket hold, 

du vil skifte fra og hvilket hold, du vil skifte til. 
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