
Til KFS medlemsblad fra svømmeafdelingen.   2020-07-27 

OPSTART I KFS SVØMMEAFDELING FREDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 17.00 

 

På grund af covid-19 situationen ved vi desværre ikke, hvornår vi igen kan vende tilbage til vores 

normale hverdag. Vi håber dog på, at vi kan starte op med svømningen fredag den 4. september. 

Yderligere information vil tilgå medlemmerne via vores fælles mailboxgruppe.  

Retningslinjer i Kalundborg Svømmehal under covid-19 tilstanden 

 Svømmehallen er ensrettet – følg pilene. 

 Vær opmærksom på særlige regler før indgang til omklædningsrummene – se skilte ved 

indgangen. 

 Hold 2 meter afstand i vandet og 1 meter afstand på ”land”. 

 Pga. myndighedernes minimumskrav til areal pr. svømmegæst så forbeholder vi os retten 

til at kunne afvise svømmegæster eller til at bede svømmegæster om at rykke fra et 

bassin til et andet. 

 Følg altid livreddernes anvisninger. 

Normale retningslinjer i Kalundborg Svømmehal. 

 Ophold i Svømmehallen sker på eget ansvar 

 Børn under 8 år skal være ifølge med en voksen over 16 år 
 Børn op til 3 år skal have specielle blebukser på 
 Tyggegummi og plaster må ikke medtages i svømmehallen 
 Der må ikke bæres underbukser under badeshorts 
 Børn med svømmevinger/-bælter må kun opholde sig i de store bassiner sammen med 

en voksen. 

HUSK! 

Dit medlemskab i KFS er et et-årigt medlemskab. Det vil sige, at dit nye medlemskab, samt 

tilmelding, sker ved fremmøde i svømmehallen på fredage mellem kl. 17.00 og til kl. 18.30.  

Hvis du i forvejen er medlem af KFS igennem en af vore andre aktiviteter, er dit kontingent 

derigennem allerede betalt. Det er således kun en registrering, som skal foretages i 

svømmeafdelingen for at være aktivt medlem af denne. 

Et besøg på KFS hjemmeside, kan måske være dig til stor nytte og inspiration: 

www.kalundborgfirmasport.dk 

 

 

På udvalgets vegne 

Jan Sonne 

 

http://www.kalundborgfirmasport.dk/

