
Kære svømmere og forældre i konkurrenceafdelingen 
 
Som forventet blev der i fredags strammet op for at få stoppet smittespredningen af covid-19 
både på landsplan men også kommunalt. Dette kommer til at gælde Aabybro Svømmeklubs 
medlemmer, heldigvis i mindre grad. Det skyldes, at svømning for børn og unge under 21 ikke er 
omfattet det nye forsamlingsforbud. Det giver i øjeblikket ikke anledning til de store ændringer i 
vores afdeling, men der vil være nogle ændrede daglige rutiner. 
 
Fra torsdag d. 29. oktober er det et krav at bære mundbind/visir for alle over 12 år på offentlige 
områder. Det betyder også i DGI-Husets forhal samt ved ophold på tribune. Mundbindet skal 
bæres indtil omklædningen påbegyndes. I omklædning, bad og i svømmehallen skal I ikke bære 
mundbind. Når I igen forlader omklædning (på vej hjem) skal man igen benytte sig af 
mundbind/visir. 
 
Svømmerne på konkurrenceholdet og talentholdet, må ikke træne på samme baner frem til d. 8. 
november. Det betyder der ikke finder fælles aktiviteter sted i denne periode. Herudover skal 
svømmerne på de to hold sætte taskerne på hver sin tribune i svømmehallen. 
 
Vi bliver også nødt til at minimere antallet af svømmere, der bruger vores lokaler i kælderen. 
Derfor hentes svømmenettene i kælderen inden træningen af få personer, så vi får så få derned 
som muligt. Det betyder også, at vi henstiller til at kun instruktører/hjælpeinstruktører benytter 
sig af klublokalet i kælderen. 
 
Disse retningslinjer er foreløbigt gældende frem til juleferien. 
Vi henstiller selvfølgelig stadig til, at I følger de generelle retningslinjer om holde afstand til 
hinanden, spritte/vaske hænder ved ankomst til DGI-Huset, bruge kort tid i 
omklædningsrummene og blive hjemme såfremt man har symptomer eller føler sig syg. 
 
Hvorvidt Regionsmesterskaberne 2020 afvikles på et nyt tidspunkt er for tidligt at sige noget om. 
Så snart vi ved noget herom, vil I blive informeret. 
 
Sponsorkontrakterne afleveres som aftalt stadig i morgen mandag d. 26. oktober til enten Helle 
Rank eller Stefan. Vi arbejder på en ny dato for dette arrangement. I får besked så snart vi ved 
mere. 
 
Vi er taknemmelige for jeres store indsats indtil nu og håber på, at I fortsat vil hjælpe med at holde 
gang i hjulene, så vi kan afvikle god og tryg undervisning i Aabybro Svømmeklub. 
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