
Kære alle svømmere/forældre som skal til svømning i Sundbybadet 

Nu skal vores efterårs sæson 2020 snart til at starte op. 

Covid-19 har gjort vores genåbningen af svømmehallerne noget mere besværlig. 

Vi har fået en del retningslinjer som er fastsat af myndighederne, kultur og fritidsforvaltningen og 

svømmehallerne, og dem skal vi følge meget nøje hvis vi skal kunne gennemføre vores sæson. 

Retningslinjerne er lige nu og i sidste øjeblik blevet tilsendt vores klub.   

Det betyder en hel del praktisk information, som I skal tage hensyn til når I kommer til svømmehallen. 

1. Børnene skal afleveres ude foran indgangen til Sundby Badet. Der vil stå personale fra MK31 til at tage 

imod. 

Vi må højst være 20 personer i omklædningsrummet, og 3-4 i hvert bruse området ad gangen. Det 

betyder at ingen forældre må komme ind i omklædningen og/eller i badeområdet. MK31 personalet 

hjælper de mindste svømmere med at blive klædt om og komme i bruseren og i badetøjet. Hvert barn 

skal medbringe en pose/lille taske til at lægge sit tøj sko mv. i da tøjet skal med ind i svømmehallen. 

Skabene i omklædningen må ikke benyttes. 

2.   Ved indgang i svømmehallen står trænere klar til at tage imod og følge dem til bassinet og      

undervisningen kan begynde. 

Bemærk at forældre heller ikke har adgang til svømmehallen, og at det ikke vil være muligt at overvære 

undervisningen. 

3.       Efter svømmeundervisningen skal de ikke igennem omklædningen, men de skal ud via dørene som 

findes langs med den venstre side ved det store bassin. Udenfor vil der blive opstillet to store telte, et til 

damer og et til herrer, hvor omklædningen skal foregå. Der bliver desværre ikke mulighed for at bade efter 

svømningen. Det må gøres hjemme. 

4.       Forældrene skal hente børnene udenfor disse telte på græsplænen. For børn under 5 år, kan en voksen 

pr. barn gå ind i teltet og hjælpe med omklædning.   

5.       Efter påklædning skal I forlade området via den store låge.  

Dette var mange informationer på en gang. Vi ved, at de nye retningslinjer kan være en udfordring, især for 

de mindste svømmere og børn, som ikke er vant til at færdes i svømmehallen, men vi håber og tror på at vi 

ved fælles hjælp, og med ja-hatten på, kan komme godt igennem denne sæson. Vi vil fra klubbens side 

gøre alt for at det skal lykkes. 

De nye retningslinjer vil selvfølgelig afstedkomme en del spørgsmål. 

I må skrive til os på mk31@mk31.dk men hav tålmodighed med svar fra os.   

Med venlig hilsen 

Svømmeklubben MK31 
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