Kære medlemmer i Helle Svømmeklub.
25 oktober 2020
Vedrørende Corona situationen, følger svømmeklubben de til enhver tid gældende råd
og krav fra myndighedernes.
De mange svømmeklubber i Danmark vælger forskellige strategier mht. Covid 19.
Nogle klubber vælger at lukket helt ned, andre lukker delvis ned eller udsætter sæson
starten og de sidste klubber har det normal program – dog med deltager
begrænsninger på holdene.
I Helle Svømmeklub har vi valgt sidstnævnte strategi. Vi tror at det er den bedste
måde at kommen igennem denne længerevarende pandemi på. Det vil ellers helt klart
være den økonomiske bedste, og mindste arbejdskrævende situationen for klubben,
at vælge, at lukke helt eller delvis ned for svømningen. For denne covid 19 situation
har krævet et stort ekstra arbejde klubbens ”medarbejdere”. Vi håber denne
beslutning værdsættes af jer medlemmer.
De nye retningslinjer 23 oktober 2020 kommer til at betyde følgende ændringer:
Alle over 12 år skal bære mundbind i det tidsrum man ikke er i badetøj – dvs. når
man kommer og går fra omklædningsrummet
Alle børne – og ungdomsholdene dvs
o Piger/drenge og micro/macro
o Udspring
o Ungdomshold
o Rend og Hop*
o Baby svømning**
forsætter stort set som hidtil. Ny restriktion er, at der nu lukkes for tilskuerpladserne i
svømmehallen grundet forsamlingsforbud på 50 personer og 10 voksne tilskuer (de
voksne der er med i vandet for at hjælpe deres børn er ikke omfattet af max 10
voksne.).
*Rend og Hop slutter 17.45, så der ikke er 15 min overlap med vandgymnastik
**Vedr. babysvømning så er der oprettet et ekstra hold, så første hold er fra kl 9.00
til kl 9.45 og andet hold er fra kl 9.45 til kl 10.30.

Alle voksne hold er nu omfattet af forsamlingsforbuddet på max. 10 personer (inkl.
instruktører/livredder) dvs
Mandag: Distanceholdet, opdeles så ikke instruktører svømmer normal tid fra kl.
19.15 til kl.20.00, og instruktører fra kl 20.00 til kl 20.45
Tirsdag: Vandgymnastik/Aqua fitness og Vandskræk, tirsdag, begge hold deles op, så
halvdelen kommer i lige uger og den anden halvdel i ulige uger. Alle bliver ringet op af
kontoret herom. Der er tilbydes ligeledes nogle ledige pladser på vandgymnastik
holdet onsdag aften.

Onsdag: Handicapholdet lukker indtil forsamlingsforbuddet på max 10 voksne
ophæves igen
Torsdag: Vedr. Motionsdamer/herrer så er der oprettet et ekstra hold, så første hold
er fra kl 8.30 til kl 9.15, andet hold er fra kl 9.15 til kl 10.00 og tredje hold fra kl
10.00 til kl. 10.45. Fordeling mellem holdene sker ved lodtrækning og alle bliver
ringet op af kontoret herom.
Vi håber på forståelse for beslutningen, hvor vi har vægtet alle parametre. Samtidig
er vi også klar over, at ikke alle vil være enig i denne. Da beslutningen er en
bestyrelsesbeslutning skal evt. kritik også rettes til bestyrelsen og ikke til
svømmeinstruktørerne eller sekretærerne.
Eventuelle spørgsmål er I velkommen til at rette til klubkontoret i åbningstiden, eller
per mail på post@h-s-k.dk.
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