
Hjortespringbadet, terapi- og aktivitetsbassin – retningslinjer. 

 

 

Vejledning til svømmere og forældre omkring Covid19 og 

svømning i Herlev Svømning. 

 

Først og fremmest: Det vigtigste er, at vi hjælper hinanden til at huske og følge 

retningslinjer, så er vi sikre på, at det i fællesskab lykkedes os at få en rigtig god 

svømmesæson. 

Dernæst: svømmehallerne i Herlev er som de fleste andre steder også underlagt 

restriktioner fra myndighederne og det er vigtigt, at nedenstående retningslinjer følges.  

 

I yderste konsekvens kan manglende efterlevelse af nedenstående betyde, at vi må 

lukke for vores svømmeundervisning og det vil vi meget gerne undgå.  

 

 

For alle deltagere gælder følgende: 

- Der er personbegrænsning i alle rum og lokaler. Der er opsat tydelig skiltning, der viser 

hvor mange, der må opholde sig i lokalet adgangen.  

- Skabe i omklædningsrummene kan ikke benyttes, medbring tøj og personlige ejendele i 

tasker/poser ind til bassinområdet. 

- Omklædningsrummene er ikke store, så her opfordres der til hurtigt men grundigt bad og 

hurtig omklædning således, der blive plads til de næste. 

- Sauna i omklædningsrum kan ikke benyttes. 

 

Oversigt over antal der må være i de forskellige steder i Hjortespring badet: 

Omklædning  

Dameomklædning 1 10 personer 

Dameomklædning 2 9 personer 

Dameomklædning 3 6 personer 

Bruseområde (damer) 8 personer 

Herreromklædning 1 10 personer 

Herreromklædning 2 10 personer 

Bruseområde (herrer) 11 personer 

Bassinerne  

50 m bassin 281 personer 

Aktivitetsbassin 30 personer 

Strandbredsbassin 21 personer 

Terapibassin 13 personer 

 

 



 

For jer som deltager på et baby/tumlingehold i Herlev Svømning, betyder disse 

regler konkret: 

Når I går ind i et rum, så kig efter skiltet, der viser, hvor mange der må være i lokalet og 

se/tæl, om der er plads til dig og dit barn i lokalet.  

Hvis der ikke er plads, så prøv evt. et andet omklædningsrum eller vent. 

Omklædning: 

• Både dit og dit barns tøj samt andre ejendele lægge i en stor pose og tages med. 

• Vask dig selv og dit barn grundigt, gerne hurtigt men uden stress og tag badetøj på.  

• Tag din pose med jeres ting med ud i svømmehallen. 

Der er puslefaciliteter også ude i selve hallen, placeret på samme side som 

dameomklædningen. Disse kan også benyttes til at gøre dit barn klar. 

Inden undervisningen: 

• Der er begrænset plads i terapien. Dette gør, at der ikke kan tages ophold ved 

bassinet og derfor beder vi jer om at vente uden for til det bliver jeres tur. 

• Der lidt mere plads i aktivitetsbassinet, men vi beder jer stadig vente med at gå i 

vandet til det er jeres tur. 

• Der er ikke livredningsopsyn i hallen under Covid19, derfor er det ikke muligt at 

benytte de øvrige bassiner i ventetiden. 

• Pga. smittesporing skal alle krydses af. Hjælp gerne træneren med dette, hvis 

holdlisten er lagt frem. 

I vandet: 

• Selvom det kan være svært så forsøg så vidt det er muligt at hold afstand til de 

øvrige deltagere. 

• Vores trænere planlægger undervisningen bedst muligt med mindst mulig 

interaktion mellem deltagerne og med mindst mulig brug af rekvisitter.  

• Vores må gerne støtte og hjælpe børnene i vandet, men prøver naturligvis at undgå 

meget nær ansigt til ansigt kontakt. 

Efter undervisningen: 

• Gå direkte til omklædning. 

• Der er stadig ikke livredningsopsyn i hallen under Covid19, derfor er det heller ikke 

muligt at benytte de øvrige bassiner efter undervisningen. 

• Tag et hurtigt bad - vent meget gerne med shampooen – men lad være at stresse. 

I øvrigt: 

• Vores trænere vasker al legetøj og undervisningsmateriale af efter hvert hold. 

Omklædningsrummene er kun til deltagere på svømmehold. Vi opfordrer til, at alle over 7 

år klarer omklædningen selv, så ikke forældre ’fylder op’ frem for svømmere, der skal til 

undervisning. 

TAK FOR AT HJÆLPE OS OG HINANDEN! 


