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Ændringer og aflysning fra mandag 7.12 - pga. Corona!
Kære medlemmer
Efter de senest udmeldte restriktioner, der gælder fra og med mandag d. 7. december, har vi set os
nødsaget til at ændre i planerne for undervisning resten af december.
•

•
•

Alle baby- og børnehold aflyses i uge 50 + 51 (7. dec – 20. dec)
o (Søhest, Guldfisk, Søløve, Delfin, Haj og Spækhugger hold)
o Alle baby- og børnehold får et tilbud om en ekstra svømmeundervisning i uge 7 i stedet.
Alle voksenhold fortsætter uforandret til og med 17. december
Alle hold i ungdomsafdelingen (swimfit og synkro) og konkurrenceafdelingen fortsætter
frem til og med 17. december, dog med ændrede tider.

Vi havde håbet på, at vi kunne afslutte et turbulent 2020 med hyggelig julesvømning og uddeling af juleslikposer til alle de kommende uger. Det må desværre vente til januar.
Uddybning og planer herfra:
Nye retningslinjer og udmeldinger
De nye retningslinjer, gældende frem til 4. januar, inkluderer blandt andet et forsamlingsforbud på 10
personer for alle grupper. Vi har modtaget både retningslinjer og anbefalinger fra SVØM, DIF og Gladsaxe
kommune. Foruden de konkrete retningslinjer har Gladsaxe kommune, på baggrund af et meget højt og
stigende smittetryk i kommunen, sendt en stærkt opfordring til, at vi i resten af december aflyser alle
aktiviteter, som vi oplever går til grænsen af hvad vi kan forsvare ift. forsamlingsforbud.
Status på vores erfaringer med corona i Gladsaxe Svøm
I alt har vi oplevet 20 tilfælde, hvor et medlem har været testet positiv og som, indenfor de 48 timer der er
gået forud for symptomer / positiv test, har deltaget på et svømmehold. Det betyder, at vi i 20 tilfælde har
oplevet, at trænere og/eller medlemmer har været nære kontakter og skulle gå i isolation samt testes.
Vi er stolte af, at der imellem jer, ifølge vores viden, pt. er 0 tilfælde af smitte i forbindelse med svømmeundervisningen. Det ser vi som et udtryk for, at vores indsatser for at forebygge smitte har fungeret.
Løsning i december for alle baby- og børnehold
Med tanke i at sidste svømmegang, som nævnt nedenfor, er 17. december, betyder det, at vi ikke har to
fulde uger at gøre godt med og derfor ikke vil kunne tilbyde alle børnehold én svømmegang inden jul. Det
har medvirket til, at vi har valgt at holde juleferie for alle baby- og børnehold fra 7. december.
Vi har været i dialog med kommunen, der samarbejdsvilligt har givet os mulighed for at råde over en ekstra
svømmeuge i uge 7. Der er naturligvis ingen garantier for corona situationen i uge 7, men vi krydser fingre
for, at det vil betyde tilbud om en ekstra svømmegang til jer alle.
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Juleferie ændret til, at sidste svømmedag vil være 17. december for voksen, ungdom og konkurrence
Vi har, som netop beskrevet, erfaringer med, at en del af jer desværre har været nære kontakter og derved
skulle i 4-6 dages isolation. Ud over generelt at gøre os umage med at sikre god smitteopsporing og
forsvarlige rammer, hvor smitte undgås, vil vi nødigt bidrage til, at hverken svømmere eller trænere er i
isolation juleaften. For at undgå det har vi besluttet, at sidste svømmedag bliver 17. december.
Løsning i december for alle voksenhold
Alle voksenhold fortsætter som det har været tilfældet de seneste uger frem til og med 17. december.
Løsning i december for alle konkurrence- og ungdomshold
I vil opleve tilpassede planer og tider og må forvente, at få tilbud i væsentlig mindre omfang. I vil få besked
og tider fra jeres trænere.
Løsninger – generelt - på alle hold ved et fortsat forsamlingsforbud på 10 personer i januar
Vi har løbende forberedt os på et forsamlingsforbud på 10 personer, gældende for alle. Kort forklaret er det
en opgave, som vi mener, at vi kan løse for baby- og børnehold ved, at I tilbydes svømning hver 2. gang.
Det bliver ikke let og går til grænsen, særligt vil forholdene omkring omklædning udfordres stærkt på alle
børnehold. Men vi tror på, at vi kan løse det forsvarligt!
Voksenafdelingen er allerede tilpasset forsamlingsforbuddet. I konkurrence- og ungdomsafdelingen løses
det ved tilpasning og reduktion i tider og fremmøde. Denne løsning vil være vores udgangspunkt, hvis
nuværende forsamlingsforbud opretholdes i januar.
Kontoret – ændret mulighed for kontakt
Kontoret vil være lukket for fysisk fremmøde i resten af december, men der er telefontid mandag kl. 9-12
og tordsag kl. 18-19 i uge 50 og 51.
Glædelig jul – vi glæder os til et (forhåbentlig) meget lysere 2021 fyldt med svømning
I skal vide, at vi har gjort os ekstrem umage for at sikre mest mulig, og bedst mulig, svømmeundervisning
til jer alle! Vi er ekstremt kede af, at vi ikke kan have de gode juleoplevelser med alle børnehold i
december, men vi glæder os til at se jer alle igen i det nye år. Tusind tak for jeres tålmodighed, opbakning
og store støtte i et år, der på mange måder har været det mest udfordrende nogensinde.
I vil modtage besked omkring planerne for svømmeundervisning igen d. 2. januar.
Glædelig jul og godt nytår til jer alle !
Med sportslig hilsen
Kim W. Marquardt
Klubchef, Gladsaxe Svøm
Tlf. 23716410 / mail sportschef@gsc.dk
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