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Corona status – vi underviser fortsat!
Kære medlemmer
Efter fredagens indførsel af strammere restriktioner og flere anbefalinger i forbindelse med
corona, vil vi gerne give en opdatering på hvad betydningen af dette er som medlem af
Gladsaxe svøm.
For alle børne- og ungdomshold (medlemmer op til 21 år) vil vi fortsætte uforandret.
Det skærpede forsamlingsforbud gælder ikke for foreningsmedlemmer op til 21 år.
Alle voksenhold vil blive kontaktet særskilt inden på mandag. Vi arbejder naturligvis på en
løsning og forventer, at vi kan tilbyde undervisning til jer alle, naturligvis dog ikke uden at
kunne indgå et par kompromisser.
At vores muligheder for at undervise i svømmeklubben fortsat er gode, er vi naturligvis
rigtig glade for. Vi tror samtidig på, at det er et udtryk for gode erfaringer indenfor
idrætslivet, hvor større smittespredninger endnu ikke har vist sig. Til jeres info kan vi
oplyse, at der – os bekendt – endnu ikke har været et tilfælde af smittespredning mellem
jer som medlemmer i Gladsaxe Svøm på trods af en medlemsskare på 2.000 personer.
I bedes derudover alle hæfte jer ved følgende:
Mundbind
I bedes medbringe mundbind til brug i forhallen og på vejen ind i omklædningen samt ved
eventuelt forældre ophold i bygningen under svømmeundervisningen. Vi kender endnu
ikke til de specifikke retningslinjer for brug af mundbind i idrætsfaciliteter, men vær
forberedt og orienter jer løbende, når I ankommer til svømmehallen.
Forældre i omklædning og hallen
For forældre til børn, der svømmer på eget hold, anbefaler vi at man kun opholder sig i
idrætscenteret for absolut nødvendige formål. Om end vi er blevet prioriteret som
foreningsliv og har nogle fornuftige rammer, så giver det nok sig selv for tiden, at
unødvendigt ophold et sted, hvor mange færdes indendørs, er en god ting at undlade.
Særligt bedes I være opmærksomme på, at forældre ikke befinder sig ved bruseområdet.
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Hvad sker der, hvis der kommer yderligere restriktioner?
Vi har mødt en del spørgsmål til emnet – med stor forståelse.
Som vi meldte ud allerede i forbindelse med jeres tilmelding, så vil det ikke være muligt for
os, at refundere kontingent ved behov for aflysninger. Årsagen er, at vi har uforandrede
udgifter. Skulle hjælpepakker i den forbindelse blive målrettet netop den situation, så vil
det selvfølgelig kunne ændres.
Vores tanker omkring størrelsen på forsamlingsforbud, nu og senere, er pt. som følger:
Ved et forsamlingsforbud på 50 som nu, oplever vi at kunne tilbyde god undervisning, hvor
de krav, der er til afstand og vores fælles færden, kan efterleves.
Ved et forsamlingsforbud ned til 25 er det vores vurdering, at vi fortsat kan tilbyde
svømning til jer alle, om end der vil blive behov for tiltag der muligvis kan begrænse
antallet af svømmegange i et mindre omfang.
Ved et forsamlingsforbud på 10 er det vores vurdering, at vi ikke kan opretholde
nuværende undervisningsplan. Vi vil dog have en ambition om fortsat, at kunne tilbyde jer
alle svømning. Om det så bliver hver anden eller tredje gang, alternativt mindre tid pr.
gang – det har vi heldigvis ikke skulle lande en afgørelse på endnu, og håber heller ikke
det bliver tilfældet.
Vi glæder os til at se jer til svømning og er sikre på, at vi alle kan og vil blive ved med at
tage de hensyn som gør, at vi undgår smittespredning, så vi kan nyde både at svømme og
være raske.
Med sportslig hilsen
Kim W. Marquardt
Klubchef, Gladsaxe Svøm
Tlf. 23716410 / mail sportschef@gsc.dk
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