
Kære svømmere/forældre som går til svømning i Frankrigsgade svømmehal 

 
Nu er vores efterårssæson 2020 sat i gang.  

 
Covid-19 har gjort vores genåbning af svømmehallerne lidt mere besværlig. 

Vi har fået en del retningslinjer som er fastsat af myndighederne, kultur og fritidsforvaltningen og ikke 
mindst af svømmehallerne. Dem skal vi følge nøje hvis vi skal kunne gennemføre vores sæson. 

Alt begyndelse er svært, så vi har nu, i samarbejde med ledelsen i Frankrigsgade Svømmehal, revideret den 
praktiske udførelse, og overholdelse af retningslinjerne. 

Det betyder en del praktisk information, som der skal tages hensyn til når I kommer til hallen. 

1. Man går ind som normalt til venstre til omklædningen.  
Børn i det store bassin går uden forældre til omklædningsrum.  

I omklædningen lægger børnene alt sit tøj/sko mv. i en pose/taske går igennem bruseområdet  
og ind i svømmehallen. Skabene er aflåste. 

Forældre til børn i det lille bassin, og kun i det lille bassin, må følge deres børn til omklædning, hjælpe dem 
med afvaskning og vise dem vej til svømmehallen. Forældre følger ikke børnene ind i selve svømmehallen. 

Forældrene forlader, gennem omklædningen, herefter svømmeanlægget, altså helt ud på gaden. 

2. Når undervisningen er slut, tager alle børn, såvel i det lille bassin som i det store bassin, deres 
poser/tasker med ting med ud og går ud igennem glasdøren til venstre ud for vipperne. 

Vores trænere vil vise dem vej til glasdøren.  

Ved trappen findes herre omklædning på 1. sal og dame omklædning i stueetagen. Her tager børnene tøj 
på. Der er ikke mulighed for bad i omklædningsrummene. 

Efter påklædning går man ud samme vej og ned af bagtrappen. Her er en udgang til en parkeringsplads. 

Forældre kan afhente børnene uden for trappen. 

Forældre til børn i det lille bassin, og kun i det lille bassin, må hjælpe med påklædning og afhente deres 
børn i disse omklædningsrum. 

Forældrene må ellers ikke opholde sig i omklædningsrummene. 

Børn til svømning i det store bassin skal klare omklædningen selv. 

Vi henstiller til man måske tager ”naboens barn” med til svømning, så vi formindsker antallet af personer 
på anlægget. 



Der må ikke være forældre i svømmehallen ved undervisning. 

Forældre må heller ikke opholde sig i forhallen. 

Vores trænere er ansat til at undervise jeres børn, så venligst undlad at kontakte dem med spørgsmål etc. 
om omklædning etc. 

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. 

Med venlig hilsen 

Svømmeklubben MK31 
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