
Retningslinjer for udendørs træning

AAIF Svømning



Struktur for udendørs træning 
i konkurrenceafdelingen

På stadion i grupper - 2 gange om ugen

Online-træning fredag + 1 program til weekend

Valgfrit alternativ





Anbefalinger om udendørs idræt (DGI/DIF)
Svømmeklubben må nu starte op med udendørs aktiviteter uden kropskontakt, 
når de generelle krav og anbefalinger overholdes. Følgende anbefalinger skal følges:

● Max 10 personer
● Afstand på 2 meter
● Håndhygiejne (bruge håndsprit)
● Host/nys i albuen
● Bliv hjemme ved symptomer
● Ingen i risikogruppen må deltage
● Personligt udstyr eller grundig rengøring mellem brug (vådservietter eller sprit)
● Ingen omklædning/klubhus må være tilgængeligt
● Der skal være adgang til det sted, hvor vi afholder træning 
● Plakaten skal være synlig



Det skal du som udøver huske ..

.. klæde om hjemmefra

.. medbringe personligt træningsudstyr

.. have fyldt vanddunk med

.. host eller nys i albuen

.. undgå at berøre dig i ansigtet

.. får du det dårligt, skal du tage hjem med det samme

.. hold afstand - også på vej hen til cyklen

.. bad/omklædning foregår derhjemme

.. skriv med de andre og hyg jer med 
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Mandag / Onsdag 19.15-20.30

Gruppe 1: Magnus Ø, Ophelia, Rank, Bastian, Gustav, 
Therese, Carla, Mads M, Mathias

Mandag / Onsdag 18.00-19.15

Gruppe 2: Sofie C, Sofie J, Vilmer, Ellen, Johanna, 
Mads F, Rubæk, Sebastian P., Sebastian S.

Mandag / Onsdag 17.00-18.00

Gruppe 3: Christian, Magnus M, Agnes, Josefine, 
Emily, Lisa, Nicoline, Luna, Tobias

Mandag / Onsdag 16.00-17.00

Gruppe 4: Alabama, Alberte, Anne, Elias, Liva, 
Frederik, Oliver, Mads, Silke



Træningsplan uge 18

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Weekend

Grp. 1 2 hjemme-programmer 19.15-20.30
Stadion

16.00-17.00
Online 

1 hjemme-program

Grp. 2 2 hjemme-programmer 18.00-19.15
Stadion

16.00-17.00
Online 

1 hjemme-program

Grp. 3 1 hjemme-program 17.00-18.00
Stadion

1 hjemme-program

Grp. 4 1 hjemme-program 16.00-17.00
Stadion

1 hjemme-program

Træning på Stadion foregår på Kunstgræsbanen. Hvis forældre afleverer børnene til træning er vi 
desværre for mange til at de kan opholde sig ved banen under træning. Vi henviser til de dejlige 

stier ved og omkring Ryå og Aabybro Stadion.



Træningsplan uge 19 → ??

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Weekend

Grp. 1 19.15-20.30
Stadion

19.15-20.30
Stadion

16.00-17.00
Online 

1 hjemme-program

Grp. 2 18.00-19.15
Stadion

18.00-19.15
Stadion

16.00-17.00
Online 

1 hjemme-program

Grp. 3 17.00-18.00
Stadion

17.00-18.00
Stadion

1 hjemme-program

Grp. 4 16.00-17.00
Stadion

16.00-17.00
Stadion

1 hjemme-program

Træning på Stadion foregår på Kunstgræsbanen. Hvis forældre afleverer børnene til træning er vi 
desværre for mange til at de kan opholde sig ved banen under træning. Vi henviser til de dejlige 

stier ved og omkring Ryå og Aabybro Stadion.



Åbent Vand 
(Dansk Svømmeunion)
Det er nu tilladt at starte 
træning i Åbent Vand. Da 
vandet stadig er under 16 
grader vil det være et valgfrit 
alternativ. Vi henviser til “24 
timer i Hjallerup Open Water”



Krav til åbent vand (Dansk Svømmeunion)
Husk at det endnu er tidligt på sæsonen. Derfor er vandet stadig koldt, og det 
kræver yderligere tilvænning. Denne tilvænning bør være en integreret del af 
jeres aktivitet indtil vandtemperaturen overstiger 16°C.

For at kunne svømme i åbent vand er der særlige krav til udstyr. Vi anbefaler 
altid brug af våddragt, og hvis vandtemperaturen er under 16°C, anbefaler vi 
altid brug af neopren hætte samt eventuelt sokker og handsker.

Det er stærkt anbefalet, at alle svømmere benytter en havtaske.

Desuden er det et krav, at svømmeren for at være synlig skal bære en synlig 
badehætte. Vi vil meget gerne fremsende badehætter til brug på jeres åbent 
vand-hold.


