Kære medlemmer
Ved en pandemi, som vi lige pt. Er underlagt af i forhold til retningslinjer og restriktioner, er det
svært at imødekomme alle behov og ønsker og vi bliver nødt til at tænke anderledes end tidligere
sæsoner.
Dog forsøger vi i Ringsted svømmeklub i samarbejde med vores svømmebadsejer, på bedste vis, at
tilrettelægge en svømmeundervisning som tilgodeser alle, således at alle trygt og godt kan komme
igennem omklædning og ned i bassinet uden at skulle bekymre sig om smitterisiko. Dette gælder
både unge som ældre.
Alligevel har vi ikke været helt skarpe nok i forhold til det vi kan tilbyde omkring
omklædningsmulighederne. Vi har kigget på antal medlemmer, kigget på køn pr. hold, kigget på
alder, kigget på hvor længe hvert medlem har gået til svømning og er nu kommet frem til en løsning
der tilgodeser jeres tilbagemeldinger.
ALLE børn i det lille bassin fra begynder 1 til og med begynder 3 KAN, hvis forældrene vurderer
det nødvendigt, gå med i omklædningen, vel vidende, at I så vil tælle med i det antal der MAX må
være i hvert omklædningsrum- altså 10 personer. Det gælder ligeledes i brusesektionen. Det vil
skabe kø, og medføre en flaskehals at nogen ikke kan komme til undervisning til tiden, så jo
hurtigere afvaskning, jo bedre. Men lad os prøve det af.
Der vil fortsat være en hjælper til de hold, hvis forældre skønner, at barnet kan klare det alene.
Alternativt, kan vi anbefale at svømmere som kender hinanden og har brug forældrehjælp, finder
sammen og kun tager 1 forældre med.
Ligeledes kommer her en mulighed for at klæde om, ikke bade, efter træning.
I hvert omklædningsrum har vi i midten af de to store rum, et lille rum, hvor der max må være 4 af
gangen. Her er der mulighed for på skift, til dem som ikke ønsker at gå ud af hallen i badetøj, at lave
en hurtig omklædning. Det vil skabe kø, så vi henstiller til kun at bruge denne mulighed i yderste
nødstilfælde.
Jeg minder jer lige om at tøjet tages med ind til kanten i jeres tasker, og at det ikke er muligt at
benytte skabene.
Det sidste hold, hver dag får mulighed for at bade, klæde om som vanligt. Dog vil jeg påpege at
ALLE skal være ude af hallen kl. 22 i hverdage og kl. 18 i Weekenden og at vi selvfølgelig
forventer at der efterleves krav om afstand og antal i rummene.
Vi håber selvfølgelig, ligesom alle andre, at vi fra November kan være lidt flere og vi kan vende
tilbage til lidt mere normale forhold. Indtil da er ovenstående gældende.

