Kære medlem
Så er det snart tid til at skyde sæson 20/21 i gang og Ringsted svømmeskole skal tilbage i vandet. Vi har et stærkt
team af glade og længselsfulde instruktører som blot venter på at kunne tilbyde jer sjov og lærerig undervisning.
Grundet covid-19 restriktioner omkring fysisk aktivitet, afstand og forsamlingsforbud, har vi på nogle hold og nogle
dage måtte tænke kreativt.
En kæmpe Tusind Tak til alle jer der har været med til, at dette kan lykkes. Mange er blevet bedt om at rykke hold og
det er vi i svømmeklubben glade for I har haft forståelse for, således at alle hold på planen kan gennemføres. Vi har
dog måtte reducere lidt i antal medlemmer på de forskellige hold, men håber på sigt, at kunne åbne op for de sidste
pladser når forsamlingsforbuddet hæves. Derfor vil I opleve, at tingene ikke er, som de plejer at være, men at vi
på bedste vis, har tilrettelagt et undervisningsforløb som overholder alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne
og vores svømmebadsejer, således at alle vores medlemmer kan komme trygt og godt igennem undervisningen uden at skulle bekymre sig om smitterisiko.
De nye tiltag vil være, at der i det store bassin svømmes på tværs på nogle hold, fremfor på langs. Vi vil være særligt
opmærksomme på alle vores nye medlemmer i specielt det lille bassin. Her vil I kunne opleve, at der kan blive brugt
flere hjælpemidler end ved en ” normal sæson ”
Det er en ny situation for os alle, men vi vil gøre vores bedste for at minimere flaskehalse og ventetider.
Vi er i tæt i dialog med vores svømmebadsejer og indtil I hører andet, bedes følgende respekteres.
Ingen forældre i omklædningen eller ved bassinet - der vil være en hjælper på hvert hold, som sikrer at alle børn
bliver krydset af, guidet igennem, både drenge og pige omklædningen, afvaskningen og hen til bassinet, hvor
undervisningen skal foregår. Hjælperen vil stå med et skilt, hvorpå bassin og tid vil fremgå. Hjælperen er placeret i
forhallen. Kom senest 15 min før holdstart for at blive krydset af.
Alle medlemmer SKAL afvaskes inden undervisningen men efter træning skal bad foregå hjemme. Så husk et ekstra
håndklæde og lidt praktisk tøj til at trække over. Dvs. Alle tager deres tøj og sko med ind på kanten i deres respektive
tasker, skabe må ikke benyttes. Når undervisningen er slut, guides holdet ud af glasdøren og ud af hovedindgangen.
Dette er for at sikre at der ikke er for mange i omklædningsrummene. Helt eksakt, må der være 10 personer i hver af
de store omklædningsrum og 10 under bruseren.
Derudover henstiller vi til at følgende efterleves





Hvis du udviser symptomer på COVID-19 skal du ikke møde til svømning og kan først deltage efter en negativ
COVID-19 test
Hvis du bliver testet positiv for COVID-19 skal du henvende dig til vores svømmeskoleleder, eller bestyrelse
som orienterer dit svømmehold og hold som svømmer på samme tidspunkt som dig
Hvis et medlem er testet positiv henstiller vi til, at alle på samme svømmetidspunkt bliver testet for COVID19
Ingen deler drikkedunke og udstyr

Vi gør alt, hvad vi kan for at vores medlemmer skal opleve det så let som overhovedet muligt og henstiller til, at alle
vores medlemmer bakker op og respektere regelsættet, og hjælper hinanden, således vi kan undgå smitte og få alle
svømmere gnidningsfrit igennem omklædningen og i vandet.
Vi starter sæsonen op onsdag d.16/9 og fortsætter frem til d.20/6 2021. Dog holder vi allerede lukket i weekenden i
uge 38 grundet stævnearrangement.
Står I og mangler svømmebriller, badebukser, badedragt eller andet udstyr, så har vi i vores klubhus ( som ligger ned
af den orange gang ) opstillet en montre med forskelligt udstyr, I kan købe
Såfremt der måtte opstå spørgsmål som Ikke er besvaret i ovenstående skriv - så er I velkommen til at kontakte mig,
på Ringstedsvoemmeskole@gmail.com eller på telefon 57618095 hver onsdag fra 13-17
Med ønsket om en fantastisk sæson, vil jeg forsigtigt sige, at selvfølgelig klarer vi den sammen.

