
 

 

 

 

 

Børnefødselsdag i svømmehallen:  

 

Them Hallerne tilbyder fødselsdagsarrangementer, hvor festen kombineres med et ophold i svømmehallen. 

Arrangementet afholdes enten i indsigtsrummet, som er et mødelokale i tilknytning til svømmehallen, eller i 

caféområdet.  

Min. deltagerantal er 12 personer, og der kan vælges imellem 2 forskellige menuer: 

 

Menu 1: Lav selv burger + adgangsbillet til svømmehallen: 

• Bøf, burgerbolle, salater, ketchup mm. 

• Juice brik: Æble eller appelsin. 

• Gulerods- og agurkestave. 
 

Menu 2: Kyllingespyd + adgangsbillet til svømmehallen: 

• 2 stk. marinerede kyllingespyd med salat og flutes.  

• Juice brik: Æble eller appelsin. 

• Gulerods- og agurkestave. 

 

Pris med menu 1 eller 2: ...........................................................................  kr. 85,- pr. deltager. 

 

Det er tilladt selv at medbringe en hjemmebagt fødselsdagskage, men ikke slikposer, drikkevarer mm. 

Se også muligheder for tilkøb: Menu børnefødselsdag 
  

Da besøget i svømmehallen sker i dennes offentlige åbningstider, er det mest almindeligt at fødselsdags-

arrangementer finder sted i tidsrummet: 

• Fredag eftermiddag (svømmehal åben kl. 16 – 19) 

• Lørdag eftermiddag (svømmehal åben kl. 13 – 17) 

• Søndag formiddag (svømmehal åben kl. 08 – 13) 

 

For booking af fødselsdagsarrangement: 33 15 15 16   (Man-torsdag kl. 08 – 16) 

 

 info@themhallerne.dk 

 

Oplys om:  Dato, klokkeslæt, deltagerantal, lokale, menu og evt. tilvalg. 

https://www.themhallerne.dk/din-fest/boerne-foedselsdag/
mailto:info@themhallerne.dk
https://www.themhallerne.dk/media/1171/_mg_2843.jpg


 

 

 

Sådan gennemføres arrangementet: 

I det lejede lokale: 

Ved ankomsten er der sat flag op ved lokalet, ligesom vi sørger for bordflag, fødselsdagsservietter, tallerkner 

og øvrigt service.   

Det anviste lokale er til rådighed i hele aftaleperioden, hvorfor I er velkommen til at mødes i lokalet f.eks. et 

par timer før menuen serveres, og derefter hygge jer i svømmehallen, inden I returnere til lokalet på det 

serveringstidspunkt som er aftalt ved bestillingen. 

Arrangementet skal begrænses til det lejede lokale og legeområdet ved caféen, og det er ikke tilladt at færdes 

i hverken fitnesscenter, multi- eller idrætshal. 

I svømmehallen:  

Svømmehallen består af følgende hovedområder: 

• 25m- og børnebassin. 

• Varmtvandsbassin. 

• Wellness- og småbørnsafdeling. 

Da besøget i svømmehallen sker i dennes offentlige åbningstid må fødselsdagsgæsternes naturlige begejstring, 

aktivitets- og lydniveau ikke tage overhånd, og genere de øvrige besøgende. 

Følgende retningslinjer skal derfor følges: 

Naturlig leg er tilladt i: 

• Børnebassinet ved indsigtsrum og den ene halvdel af 25m bassinet.  

Rolig leg er tilladt i: 

• Varmtvandsbassinet.  

Stille ophold er tilladt i: 

• Spa, koldtvandskar, sauna og øvrige wellnessområde. 

Ingen ophold for børn over 5 år i:  

• Børnevandland i wellnessområde.  

 

Forældrenes rolle: 

Under hele arrangementet påhviler ansvaret for børnene de arrangerende forældre. 

I svømmehallen er der altid en livredder tilstede, som har fokus på sikkerheden, og som er trænet i at træde til 

hvis der opstår en ulykke, men livredderen kan ikke have et øje på alle besøgende hvert sekund. Det er derfor 

forældrenes opgave at være tilstede på bassinkanten for at holde øje de deltagende børn, og samtidigt sørge 

for at de overholder reglerne for opholdet i svømmehallen. 

Læs mere om regler, ansvar og livredderens rolle her:  Færdselsregler ved badning  og   Ansvar ved badning   

https://www.themhallerne.dk/media/1211/faerdselsregler-ved-badning.pdf
https://www.themhallerne.dk/media/1213/ansvar-ved-badning.pdf
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