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Tommy´s TripTæller til svømmehallen 
                              – tæller dine omgange med et lille tryk. 

-------------------------------------------------- 
Vil du gerne tælle dine omgange i svømmehallen, uden selv at skulle 
koncentrere dig om at huske hvor langt du er nået ? 
 
Jeg opgav at tælle for mange år siden, da jeg ”opfandt” min egen lille tællefidus. 
Den har tjent mig i mange år i svømmehallen i Hedensted, og selv om jeg godt ved 
hvor mange omgange jeg ca. når på 45 minutter, har det alligevel givet ro i sindet, 
ALTID at vide hvor mange omgange jeg har nået. 
 
Det er da sket at en nysgerrig svømmer har trykket på tælleren, og det er også sket 
at den er blevet pæret i vandet, så jeg måtte dykke efter den, men i de sidste ti år 
er det måské sket fem gange, og hver gang har jeg fået en hyggelig sludder med 
synderen ;-) 
 
Efter et par henvendelser om hvor den evt. kan købes, har leg besluttet at lave en 
lille produktion, som jeg gerne vil sælge af, og hvem ved, om det måské kan blive til 
meget mere ;-) 
 
Svømme-omgangstæller. 
 
Gaffelbeslaget klikkes på håndtaget 
under springbænken, og tælleren er 
klar. 
 
Den sorte ramme med glas, kan 
afmonteres, for bedre at kunne se 
tallene. 
 
Gaflen er en bevægelig del, som kan 
revne med tiden, men den kan sagtens 
købes løs. 
 
Pris: Kr. 250,- pr. stk. 

 
Bestillinger modtages gerne 

Tommy Boisen

Tommy´s svømme-omgangstæller 
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Smøres en sjældent gang m. Syrefri olie. 
 

Svømme-omgangstæller. 
Tæller dine omgange i svømmehallen. 

Klikkes på skammelens håndtag med gaffelbeslaget. 
Tryk for hver omgang, og du behøver ikke selv at tælle. 

Du ved altid hvor langt du har svømmet. 
Tip: 

Den sorte afdækning over tallene kan afmonteres for bedre indkig 
til tallene. 

Smøres en sjældent gang m. Syrefri olie. 
 

Pris Kr. 250,- 
Producent: Tommy Boisen. 
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