
OBS! 
Når man skal i Kalundborg Svømmehal i KFS tid, er der nogle vigtige regler, man skal huske på. 

 

• Læs svømmehallens ordensregler 

• Følg anvisningerne på skiltene 

• Børn har kun adgang ifølge med en voksen 

• Vis hensyn til andre badende 

• Kontroller vanddybden inden du hopper i 

• Hold børn under konstant opsyn (=forældreansvar) 

• Løb ikke, skub ikke og dyk ikke andre 

• Færdsel på gulvet med svømmefødder er ikke tilladt. Disse må kun benyttes i vandet 

• Det anbefales, at børn som ikke kan svømme, bruger svømmevinger og bælte og ledsages af en 

badende voksen 

• Mad og drikke må ikke medbringes i omklædningsrum og svømmehal 

• Svømmehallen er røgfri 

• Al ophold i svømmehallen er på eget ansvar 

• At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed. Det 

ansvar skal du ikke lægge over på andre, heller ikke større småsøskende. Gør du det, er dine børn i 

risiko-gruppen. 

 

Hygiejneregler – også dit ansvar 

• Personer, der lider af diarré, forkølelse, halsbetændelse, ørebetændelse, betændelse i huden eller 

andre smitsomme sygdomme, specielt hudsvamp og fodvorter, må ikke anvende svømmehallen 

• Anvendelse af bassiner og sauna må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen 

uden badetøj, med efterfølgende brusebad 

• Håret skal skylles grundigt, eller badehætte benyttes 

• Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning 

• Anvendt badebeklædning skal være ren 

• Ikke renlige børn skal bære badeblebukser 

• Mad og drikke må ikke medbringes i omklædningsrum og svømmehal 

 

Livredderne 

• Livredderne er uddannede og trænede i at forudse farlige situationer og vil gribe ind, når de ser 

optræk til noget farligt 

• Livredderne har opmærksomheden samlet om de medlemmer, der er i hallen. Ikke kun dem, der er i 

vandet, men også dem, som bevæger sig rundt på bassinkanten. De kan nemlig også komme til 

skade, eller gøre skade på andre. F.eks. ved at springe i vandet fra siderne, og ramme ned i en 

svømmende 

• Livredderne minimerer risikoen for, at en ulykke får en tragisk udgang 

• Livredderne kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude 

• Livredderne er trænede i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr 

• Livredderne kan ikke garantere for de badenes sikkerhed 

• Livredderne er ingen garanti mod ulykker 



 


