
Retningslinjer for Covid19 og opstart i Greve svømmeklub 
 

 
Først og fremmest et STORT velkommen tilbage til alle jer faste medlemmer og velkommen 
til, til alle jer nye - Vi har glædet os meget til at byde jer alle velkommen igen til en ny, og 
meget anderledes sæson i Greve svømmeklub. 
 
Der findes desværre ingen facitliste for svømmeundervisning midt i en Corona Pandemi, 
men vi har knoklet for at sammensætte et koncept, som sikrer jer og jeres børn et sundt og 
trygt miljø at færdes i - selvfølgelig fyldt med fantastisk svømmeundervisning. 
 
 
Overordnet retningslinjer:  
 
Udarbejdet og besluttet af Greve svømmehal ud fra Greve kommunes retningslinjer - 
Vi i Greve svømmeklub (og derigennem vores medlemmer) er underlagt, at følge disse 
regler. 
 

- Ingen forældre i hallen (der er aflevering af børnene foran svømmehallen, info følger 
nedenfor). Vi sørger for at følge ALLE børn gennem omklædning, bad og ud på 
kanten og retur igen til jer efterfølgende. 

- Leg & plask hold er undtaget, her følger mor eller far med barnet, både gennem 
omklædning og i bassinet. 

- Børnene er samlet i en gruppe (det hold de tilhører), det er dem de klæder om med, 
bader med og svømmer på hold med.  

- Vi har taget alle forholdsregler, så der bliver holdt passende afstand, både i 
omklædning, bad og i bassinet. 

- Der er ikke tid til at vaske hår mm. i bruseren, da der kun må komme 10 personer 
igennem ad gangen, derfor er det kun et hurtigt brusebad og så må hårvasken klares 
hjemme. 

- Sørg for at børnene har tøj og sko på, så de selv let kan få af og på - vi hjælper 
selvfølgelig dem, der har behov for hjælp, men jo flere selvkørende børn vi har, desto 
nemmere kommer det til at gå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvor/hvornår skal jeg aflevere mit barn og hvor/hvornår skal jeg hente igen: 
 

- Man møder 30 min. før ens undervisning starter på pladsen foran hovedindgangen 
til svømmehallen. Her står en instruktør klar til at følge holdet ind gennem 
omklædningen. 

- Man skal afhente 1 time og 25 min. efter afleveringstidspunktet, samme sted, som 
man afleverede. Se nedenstående tabel. 

 
 
Tabeloversigt: 
 

Afleverings tidspunkt 
(foran hovedindgangen) 

 

Svømmetid Afhentningstid (foran 
hovedindgangen) 

kl.15.30 kl.16.00-16.30 kl.16.55 

kl.16.00 kl.16.30-17.00 kl.17.25 

kl.16.30 kl.17.00-17.30 kl.17.55 

kl.17.00 kl.17.30-18.00 kl.18.25 

kl.17.30 kl.18.00-18.30 kl.18.55 

kl.18.00 kl.18.30-19.00 kl.19.25 

kl.18.30 kl.19.00-19.30 kl.19.55 

kl.19.00 kl.19.30-20.00 kl.20.25 

kl.19.30 kl.20.00-21.00 kl.21.20 
 
 
Vi ved godt, at dette er helt nyt for alle, det er det også for os - men vi lover jer, at der er styr 
på det og at dette også vil blive en rutine, som hurtigt vil blive en naturlig del af det at gå til 
svømning. Vi vil gøre vores ypperste for, at jeres børn er glade og trygge fra 1 sekund og det 
er den gode oplevelse som er i fokus. Vi har god tid og vi prioriterer at have tid og ro til at 
prøve disse nye rutiner af. Det kan resulterer i, at der bliver lidt mindre tid i vandet, men det 
er godt givet ud her de første gange. 
 
 
Bedste hilsner 
Kristina Almar Mortensen, svømmeskoleleder & Elene Skytte, administrativ medarbejder 
Greve svømmeklub 
 


