
Kærer medlemmer af AGF Svømning. 

  

Vi er kommet i gang med svømmeskolen i Gellerup Badet, på Søndervangsskolen og 

på Svømmestadion.  

Det har været en opstart, præget af de restriktioner Corona epidemien har medført. 

  

Vi har nu haft en antal hold igennem hver af de 3 haller, og set hvorledes 

såvel omklædning, som svømmelektion i hallen er forløbet. 

  

Selve svømmlektionen i hallen fungerer i store træk fint - afstandskravet er selvfølgelig 

en udfordring for børnene, men med lidt hjælp så husker de det. 

  

Omklædningen har været en udfordring. Der er behov for at børnene kommer 

rimeligt hurtig igennem omklædningsrummet - bliver vaske og får badetøj på. Der 

behov for hjælp til de mindste - specielt rød- og blåhajer - og her kan vi godt bruge 

forældrenes hjælp. 

  

Vi har kigget på arealrestriktionerne på hver af omklædningsrummene, og er nået til den 

konklusion, at der er muligt at lade forældrene hjælpe de mindste - der hvor 

det behøves. Så det åbnes der op for fra mandag d. 14 september - dog således at vi 

beder forældrene hjælpe til med at sikre at maksimalt antal tilladte gæster overholdes. 

  

Grænserne for antal gæster ( børn, forældre og eventuelt andre..) 

i hvert omklædningsrummene er: 

  

Søndervangsskolen:                                  30 gæster 

  

Gellerup Badet:                                         33 gæster 

  

Svømmestadion:                                       13 gæster 

  

Så længe vi sammen kan sikre, at disse maksgrænser overholdes kan det fungere.  

 

Husk at taske med tøj stadig skal medbringes i svømmehallen... alternativt at forældrene 

tager tøjet under lektionen. 

  

Der vil fortsat ikke være mulighed for ophold i svømmehallen. 

  

  

Vi beder jer møde 15-20 minutter før bassintid således, at omklædning, afvask 

og påklædning er tilendebragt 5 min før bassintid, hvorefter forældre skal 

forlade omklædningsrummet. Svømmerne vil blive afhentet i omklædningsrummet. 

  

Denne proces vil skabe plads til, at børnene kan blive afvasket efter 

endt svømmelektion. Her vil vi igen bede forældrene være behjælpelige med at få 

børnene igennem afvaskning, og påklædning således de er ude af omklædningen 15 min 

efter svømmelektionens afslutning. 



Forældre der vil hjælpe med påklædningen, bedes vente med at gå ind 

i omklædningsrummet til bassintid er afsluttet for deres børn. 

 

For jer der kommer i Gellerup Badet:  

Husk at sætte borde og stole på plads inden i forlader opholdsrummet - sker dette 

ikke bliver der lukket for at vi kan være der. 
  

 


