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20.8 2020 

Kære SVSI-medlem 

  

Coronavirus er her jo stadig - så hvad er nødvendigt, når vi mødes til 

træning? 

Her får du vores generelle anbefalinger. Da man jo ikke laver det samme på de 
forskellige aktivitetshold, skal du læse dette i forhold til den aktivitet, du går 

til. 

Hvis der gælder særlige regler ud over det nævnte for dit hold. f.eks. i Fitness 

lokaler, så vil din instruktør informere om det. 

  

God hygiejne før, under og efter træning 

 Medbring jeres egen flaske håndsprit.  Der er desuden sprit ved 

indgange i Hallerne. 
 Kommunen anbefaler at man kommer omklædt. Der er sat 

begrænsninger for, hvor mange der må benytte omklædning/bad på 
samme tid. 

 Under træning anbefales at holde god afstand – og at undgå fysisk 
kontakt med andre under træning 

 Vi vil sørge for at rekvisitter i mindst mulig omfang skifter hænder. 

  

Rekvisitter/redskaber skal vaskes af efter brug – men det er ikke 

muligt med alt. Vi vil derfor bede om, at I medbringer nogle ting til 
eget brug: 

 1 måtte/liggeunderlag. De koster fra ca. kr. 69 og opefter og fås 
nogle gange billigt på tilbud i dagligvarebutikker. Hvis I kan klare at ligge 

på et stort badehåndklæde i stedet for måtten, kan det være en 
mulighed. 

 2 flasker vand ½ liter flasker. Flaskerne erstatter sandposerne, som vi 
ikke må bruge. 

 2 rengøringsklude, som I kender fra nogle af vores øvelser. 
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 Vi håber du vil rengøre de redskaber og den stol, du har brugt. Medbring 
hertil en lynlåspose med en klud eller svamp, der er vredet op i 

sæbevand. 

Hvis der bruges sangbøger skal du huske at spritte hænderne af inden brug. 

Tænk over afstand. 

Cafeterierne er i få haller åbne for salg af varer – Energibaren i Svendborg 
Idræts Center fra september - men de indkøbte varer må ikke nydes i 

cafeterieområdet, men gerne udenfor. 

  

De bedste hilsner og ønsker om en god sæson 

Lene Krogh  

Næstformand 

 

Svendborg Senior Idræt 


