Opstarts information fra Blåvandshuk Svømme Klub
Vi i svømmeklubben, er i fuld gang med at forberede vores forsinket opstart i uge 43 - nøj hvor vi
glæder os til at komme i gang igen😃
Vi kan ikke komme udenom, det vil komme til at være anderledes at gå til svømning i denne Corona
tid, men vi vil gøre vores, for at det kan komme til at gå på bedste vis. Vi i BSK, er af den overbevisning,
at vi sammen kan klar de udfordringer der kommer.
Grundet Corona, vil der være lidt andre retningslinjer og de er beskrevet nedenfor. Vi forventer vi alle
hjælper hinanden, med at overholde disse, så vi alle kan komme i klubben og svømme.
🔵 Man møder op hvis man er helt frisk og klar. Ingen hoste, forkølelse m.m.
Alle vil som vi plejer, blive krydset af, så vi ved hvem der er kommet og det sker ved det nye
velkomstbord, nede ved indgangen til omklædningsrummene. Der er KUN adgang til svømmehallen,
igennem omklædningen! Vi skal som klub registrere ALLE der kommer og går.
🔵 Man møder op max 15 min. før holdstart - man har 15 min. til at klæde om og være klar til at
svømme.
🔵 Efter svømning, har man ligeledes 15 min. til at få badet og klædt om. Det er ok, at vaske hår, når
man kommer hjem😊.
🔵 Få tisset af hjemmefra, hvis muligt. Alle toiletter samt håndvaske skal afsprittes efter brug!
🔵 Sko stilles på de indrettede hylder.
🔵 Tøj, håndklæder m.m. kommes i en pose/taske og hænges på knagerne i omklædningen.
Håndklæder må ikke tages med ind i bruseren, skal blive i posen til man skal bruge det.
🔵 Babysvømning: der skal medbringes alt udstyr, såsom egen puslepude, badestol m.m.
Klubben kan desværre ikke stille disse til rådighed. Der vil være undervisning hver lørdag og
kun hver anden gang om torsdagen.
🔵 Seniorsvømning: Der vil desværre ikke være gymnastik. Helsekabinen samt spabad, vil ikke
være til rådighed.
Alle disse punkter, er alle noget vi alle skal lære! Men vi er sikker på, at efter få gange ved de fleste
hvordan man opholder sig i svømmehallen.
Alt dette har medført at vi har været nød til at ændre tiderne, så det vil fremover vil være ændret. Se
holdplaner på www.bskswim.dk. Desværre har det ikke været muligt at starte alle hold op, men dog er
tilmelding på de fleste hold muligt.

Vi ved dette er meget information, men vi håber det svarer på nogle af de spørgsmål I måtte have.

Skulle I have spørgsmål, er I altid velkommen til at sende en mail elle ringe til bestyrelsesformand Ulla
på formand@bskswim.dk / tlf. 22 75 39 47.

De bedste hilsner
Blåvandshus Svømme Klub

