
Kære medlemmer  
 
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. Der vil dog være nogle ting, som er ændret når I møder til 
svømning i den kommende uge. 
 
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 for 
børnene over 12 år bæres indtil omklædningen påbegyndes. I omklædning, bad og i 
svømmehallen skal børnene ikke bære mundbind. Dog skal forældre bære mundbind alle steder.  
 
Forenings- og idrætslivet skal arbejde videre under forsamlingsforbuddet på 50. Det betyder at der 
fortsat vil være en medarbejder fra svømmeklubben, der tager imod børnene på holdene der 
afvikles i 25m-bassin. Det er stadig en mulighed for svømmere i varmtvandsbassin at have en 
forælder med ind i hallen indtil undervisningen påbegyndes (forældre bærer her mundbind/visir). 
Vi henstiller til at alle svømmere, der kan klare sig uden forældre i hallen, gør det. 
 
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. 
 
Herudover kommer der i den kommende uge (uge 44) til at være renovation af tribunen langs med 
forhallen. Derfor vil det ikke være muligt, at benytte denne i den kommende uge. Vi håber at 
forældre vil trække gennem omklædningsrummene og ud i forhallen i stedet. 
 
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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