
Til forældre med børn, der skal starte undervisning hos  

Greve Svømmeklub eller Tune IF Svømning i Greve Svømmehal 

 

Som I ved, medfører Covid-19 situationen desværre en del ændringer både i samfundet, men også ift. 

regler for svømmeundervisning i den kommende sæson og som gør, at det er en noget anderledes måde, at 

klubsvømningen skal afvikles på i den kommende sæson. Vi forstår, at dette skaber en del usikkerhed 

blandt jer forældre. Vi om nogen ville ønske, at alt bare kunne være, som det plejer - men det er der 

desværre intet der er i verden lige nu, heller ikke i Greve Svømmehal. Vi har brug for, at I husker på, at vi er 

her for at jeres børn kan lære at svømme og det er vores eneste fokus og vi gør ALT, hvad vi kan for at få 

det til at fungere indenfor de rammer der nu er givet.  

 

Der er især 3 ting, som vi kan se og høre fylder rigtig meget hos mange af jer. Dem vil vi redegøre for i 

nedenstående skriv: 

1. Hvorfor er det ikke meldt ud ved tilmeldingen at der er disse rammer for undervisningen? 

2. Forældre må ikke komme med ind i hallen og derfor skal børnene afleveres/hentes ved indgangen. 

3. Hvorfor kan vi så købe en offentlig billet og få lov at komme ind? 

 

1. Hvorfor er det ikke meldt ud ved tilmeldingen at der er disse rammer for undervisningen? 

Alle idrætsklubber i Danmark har fået udsendt Covid-19 retningslinjer fra deres forbund samt DIF og DGI. 

Disse retningslinjer har organisationerne udarbejdet i samarbejde med Sundhedsmyndighederne. Som 

svømmeklubber følger Greve og Tune de retningslinjer og vores opgave har været at tilpasse dem til den 

lokale svømmehals muligheder. Retningslinjerne for vandsport kom meget sent ud og først her efter 

sommerferien har vi kunne lave en egentlig detail planlægning. At planlægge en hel svømmesæson er et 

stort administrativt arbejde og derfor var vi nødt til at starte tilmeldingen før vi kendte retningslinjerne og 

reelt set vidste vi ikke, om der overhovedet blev mulighed for at kunne tilbyde svømmeundervisning. Men 

det er vi naturligvis glade for at vi kan – også selv om det er under andre forhold. 

 

2. Forældre må ikke komme med ind i hallen og derfor skal børnene afleveres/hentes ved 

indgangen 

En del af undervisningen er det, der sker både inden og efter bassinundervisningen. Rammerne for det er 

udelukkende bestemt af Greve Svømmehal ud fra de retningslinjer, der er kommet fra 

Sundhedsmyndighederne og Greve kommune. Vi har som klubber ingen muligheder for at ændre på dette, 

men skal som brugere af svømmehallen følge disse regler. Sundhedsmyndighederne har lavet et 

kvadratmeterkrav på 4 kvm. pr. person og derfor har svømmehallen været nødt til at sætte begrænsninger i 

omklædningsrummene samt et max på 10 personer i bruseområdet. Det giver selvsagt kæmpe 

udfordringer, at der er disse begrænsninger på antal personer i omklædning og brusere - deraf 

beslutningen fra Greve Svømmehal om ingen forældre til klubbørn (undtaget Leg & Plask som har forældre 

med i vandet) i omklædning og brus, således at alle børn får mulighed for at komme hurtigt igennem 

omklædningen, så de når ind til deres hold. Pga. af forskellige fysiske rammer i svømmehaller, kan der 

sagtens være forskellige måder at håndtere retningslinjerne på fra kommune til kommune og fra 

svømmehal til svømmehal. Greve Kommune har generelt opfordret til, at der ikke tages unødigt ophold i 

indendørs idrætsfaciliteter og at forældre derfor ikke skal tage unødigt ophold på faciliteten mens deres 

børn træner. Ydermere tillader Greve Svømmehal ikke ophold på tilskuerpladserne.  



 

3. Hvorfor kan vi så købe en offentlig billet og få lov at komme ind? 

Greve Svømmehal har udover klubsvømning åbent for offentlig badning og derfor kan de ikke "nægte" 

nogen adgang, såfremt man køber en offentlig adgangsbillet. Dog er det vigtigt at understrege, at man ikke 

må købe en billet for at gå med gennem omklædning og tage ophold på tilskuerpladserne, man skal være 

selvsvømmende. Herudover er Greve Svømmehal underlagt restriktioner i forhold til antal gæster i bassiner 

mv. og det kan derfor forekomme, at betalende gæster ikke kan få adgang til hallen, når der er 

klubsvømning. Når det så er sagt, så håber vi virkelig, at I vil undlade at købe billetter og årskort for at følge 

jeres børn igennem omklædningen. Pga. de pladskrav der er i svømmehallen, som også er gældende for 

offentlige badere, kan vi risikere, at alle vores klubbørn simpelthen ikke når igennem omklædning og brus, 

fordi I som forældre "optager" den plads, som vi skulle have brugt til jeres og andres børn og at der derfor 

opstår kø. Vi forstår godt, at det kan virke svært at skulle "overdrage" ens barn foran hallen til en 

instruktør. Vores søde instruktører og hjælpeinstruktører står klar med smil og åbne arme og vi bestræber 

os på, at det er den samme person, som følger holdet hver gang. Alt er som det plejer på kanten, 1 

instruktør og 2 hjælpeinstruktører til alle hold og de forlader ikke kanten. Derudover har vi ansat ekstra 

personale alle dage, som har faste vagter i forhallen, omklædningen og bruseområdet, så vi er dækket ind 

på alle poster.  

Såfremt der er forældre, der ikke ønsker, at deres børn skal gå til svømning indenfor disse rammer, kan de 

selvfølgelig henvende sig på mail til kontor@greveswim.dk eller svoemning@tune-if.dk og få kontingentet 

refunderet.  

Vi håber, at I vil udvise forståelse, da vi ikke kan ændre på rammerne og forsøger at gennemføre 

undervisningen med ekstra personale og dermed også ekstra omkostninger, for at få det hele til at fungere. 

Og vi ser frem til at undervise alle jeres børn. 

 

Bedste svømmehilsner 

Greve & Tune Svømmeklubs bestyrelser 
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