
Det er med stor glæde, vi tager imod vores gæster 
efter 3 måneder med corona-lockdown. Men alt bliver 
ikke som før. Vi har indført nye retningslinjer der lever 
op til myndighedernes krav og restriktioner.  
Nedenstående er gældende:

• Skabsnøgler skal afhentes og afleveres i receptionen

• Der skal være 4 m2 pr. udøver målt på vandoverfladen

• Der skal holdes mindst 1 meters afstand

• Ved fysisk aktivitet (høj puls) skal der holdes 2 meters afstand

• Ved svømning på baner skal alle svømme ensrettet. Man svømmer ud 
på en bane ved at følge banemarkeringen og retur på en anden bane, 
der er en vejledning i hallen 

• Intensiveret rengøring og afspritning

• Afspritningsstationer i hallen og ved indgangen

• Gæster der har tegn på Covid-19 må ikke møde frem

• Det max antal der er angivet ved de enkelte bassiner og lokaler skal 
overholdes

Vi opfordrer vores gæster til at holde god afstand til hinanden og vores 
personale. Vi håber, at alle vil hjælpe med og respektere 
ovenstående, så alle kan få en god oplevelse i 
Bramming Svømmehal.

Regler og
retningslinjer
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Vi lukker max. 100 gæster ind samtidigt
Maksimalt antal gæster i lokaler og bassiner:

Svømmehallen:
Svømmebassinet:     78
Varmtvandsbassin       8 
Børnebassin        5
Sauna        4
Damp bad         3

Omklædningsrum og øvrige lokaler: 
Omklædningsrum 4 x 35
Handicap omklædning 1 + evt. hjælper 
Antallet af gæster i de forskellige bassiner, spa, 
sauna, dampbad samt ved ophold på bassin- 
kanten skal overholde reglen om 1 meters 
afstand, dog 2 meter ved fysisk anstrengelse 
med (høj puls).

Max 100 gæster



Som følge af COVID-19 nedlukningen af  
Bramming Svømmehal i perioden 
d. 12. marts 2020 til d. 12. juni 2020, bliver 
billetter forlænget efter følgende regler:

Periodekort til Bramming Svømmehal (1, 3 og 12 mdr.)
forlænges med det antal dag, det ikke har været mu-
ligt at benytte kortet. Alle kort er rettet, og kan benyt-
tes direkte ved møllen. 
Eks.: Periodekort 1 mdr. med udløb den 20. marts 
2020, vil blive forlænget med 9 dage, og er gyldig til 
den 20. juni 2020.

Entrébilletter
som er udløbet under nedlukningen kan 
ombyttes til en ny billet, der gælder 
frem til den 13. september 2020.

Billetter
- ombytning og forlængelse
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