
Kære forældre og svømmere i MK31 
 

Nu er efteråret 2020 begyndt og vi håber i er kommet i gang med den nye 
svømmesæson selvom der er restriktioner! 

 
Vi vil gerne sige tak! 
Der er nu gået en måned i den nye sæson, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke 
alle de forældre som har bakket op omkring de tiltag som vi har måttet iværksætte for 
at overhoved at kunne tilbyde undervisning i de forskellige haller. Der er selvfølgelig 
ting som vi løbende prøver at justere, så det fungerer bedst muligt. Især i Sundby bad 
er vi udfordrede, men løsningen med udgang gennem telte har gjort det nemmere at 
gennemføre undervisningen uden tidstab. Vi svarer på mails i det omfang som er 
muligt, der kan godt gå nogle dage inden du får svar. Det er ikke altid at vi har 
mulighed for at svare på opfølgende mails, der er ikke ansat personale til dette, det er 
frivilligt arbejde. Vi vil opfordre til at alle følger de anvisninger som vores frivillige og 
trænere kommer med I de forskellige haller. Vi er underlagt 3 forskellige regler i de 
svømmehaller vi har undervisning i, hvilket selvfølge ikke gør det nemmere. Der er ikke 
mulighed for at følge undervisningen, men vi håber at jeres børn kan fortælle jer lidt om 
hvad de lærer så I kan følge lidt med den vej.  

 

Påmindelser og gode råd 
Vi er i en svær tid lige nu og derfor handler det om at vi hjælper hinanden så vi kan få 
det bedste ud af sæsonen. Derfor vil vi gerne fortælle vores nye medlemmer og 
genopfriske til vores gamle medlemmer.  

• Du skal huske at gå i bad inden du kommer ind i svømmehallen. 

• Du må ikke gå i vandet før du er blevet afkrydset hos træneren og har fået et OK. 

• Grundet covid-19 er der regler for hver af vores svømmehaller; Sundby badet, 
Frankrigsgade og Vesterbro. Hertil har i fået tilsendt en mail omkring 
retningslinjerne i den svømmehal i er knyttet til.  I kan finde retningslinjerne på 
vores forsiden af vores hjemmeside.   

 

Vores anbefalinger til en god svømmeoplevelse:  

• Kom 15 min før undervisningen går i gang så der kommer det bedst mulige flow i 
gennem omklædningen og ind til svømmeundervisningen. 



• Husk at have en stor taske med hvor alt tøj og sko kan være i. Dette bliver ekstra 
vigtigt når vi går efteråret i møde og dermed også har mere tøj på.  

• Medbring et par svømmebriller og ikke en svømmemaske. En svømmemaske 
dækker for næsen og gør det umuligt at lære at beherske en optimal vejrtrækning i 
vand. Dertil er det en god ide at benytte egnet svømmetøj svømmeundervisning. 
Bikini og løse shorts er ikke egnet - det skal helst være badedragt og tætsiddende 
badebukser.  

• Til langhårede anbefaler vi opsat hår eller en badehætte.  

 
Efterårets events aflyst 
I uge 42 har vi ikke almindelig undervisning og desværre kan vi heller ikke tilbyde vores 
medlemmer svøm og leg som der plejer at være i denne uge på grund af covid-19. Vi 
bliver desværre nødt til at aflyse Choko cup og Juleafslutningen. Alle 3 events aflyses 
da vi ikke må være mere end 50 i hallen. Vi forlænger sæsonen til den 19. december i 
stedet for den 15. december som sæsonen først var sat til.  

Omrokeringer af hold  
For at opnå den bedst mulige undervisning bestræber vi os løbende på at man er 
placeret på et hold der passer til ens niveau. Eventuelle omrokeringer vil udelukkende 
blive håndteret af administrationen på baggrund trænerens anbefalinger. Omrokeringer 
kan ske løbende, men da de fleste af vores svømmehold har ventelister, kan det tage 
noget tid inden det er muligt at rykke hold.  
 

Kontakt klubben 
Hvis man ønsker at få fat i nogen fra vores bestyrelse eller administration, bedes man 
skrive til følgende mailadresse: mk31@mk31.dk . Vi svare ikke på spørgsmål telefonisk. 
Vi vil også gerne bede om tålmodighed, vi gør alt for at få svaret alle hurtigst muligt.  

Af hensyn til sikkerhed i svømmehallen vil trænerne gerne orienteres om eventuelle 
diagnoser. Dette kunne f.eks. være astma, sukkersyge, epilepsi, ADHD eller lignende. 
Denne information sendes også på ovenstående mail. 
 

Med venlig hilsen Svømmeklubben MK31 

Sif Salomonsen, svømmeskoleleder 

 


