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NOTAT 

Til foreninger og klubber i Københavns Kommunes svømmehaller 

 
 
Velkommen til Københavns Kommunes svømmehaller. Vi ser frem til 
denne sæson og glæder os til mange gode timer i vandet. Svømme-
hallerne skal være pæne og rene. Derfor er det nødvendigt, at alle ryd-
der op efter sig selv, når de har benyttet svømmehallerne og vasker sig, 
inden de hopper i vandet. Dette har I som en forening eller en klub et 
ansvar for at bidrage til.   
 
I får derfor en beskrivelse af retningslinjerne for at benytte Københavns 
Kommunes svømmehaller uden for offentlig åbningstid, så vores for-
ventninger stemmer overens:  
 

- Afvaskning inden I hopper i vandet  
I skal altid vaske jer uden badetøj på inden I går i vandet og je-
res badetøj skal være rent. Det er jeres ansvar, at medlem-
merne vasker sig med sæbe og følger hygiejneforskrifter.  

 

- Åbne skabe og tømme for glemte ting   
Inden I forlader svømmehallen, skal I sørge for, at der ikke lig-
ger glemte ting i skabe og omklædningsrum. Låste skabe skal 
åbnes. Hvis en bruger har glemt sin kode, skal I hjælpe bruge-
ren med at åbne skabet.  

 

- Svabre bad og toiletområder i baderummene 
Bruserum, omklædningsområde og toiletter skal svabres, især 
hvis der ligger store pytter med vand eller hvis der ligger toi-
letpapir eller andre efterladenskaber uden for toiletter eller 
skraldespande. Den sidste forening/klub, der forlader svøm-
mehallen, skal spule og efterfølgende svabre bruserum.  
 

- Løbende opfyldning og soignering 
I skal sørge for løbende at opfylde sæbe og papirhåndklæder, 
hvis der er løbet tør. Hvis skraldeposerne er fyldte, skal I 
tømme dem og sætte en ny pose i.  

 

- Uvedkommende gæster 
Foreninger og klubber har ansvaret for at sikre, at der ikke er 
uvedkommende gæster på anlægget. Hvis der er er uved-
kommende gæster, skal foreninger og klubber ringe til Kultur- 
og Fritidsforvaltningens vagtpersonale, som i yderste konse-
kvens kan tilkalde politiet. 
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- Fækale uheld og opkast 
Ved fækale uheld eller opkast i vandet har foreninger og klub-
ber ansvaret for at tage kontakt til Kultur- og Fritidsforvaltnin-
gens vagtpersonale. Derudover skal foreninger og klubber 
sikre, at alle gæster kommer op af vandet.   

 

- Sikkerhed 
Foreninger og klubber har ansvar for, at alle flugtveje holdes 

fri for genstande. Hvis saunaen er tændt, har foreningen an-

svar for opsyn med, at saunaovnen ikke er overdækket.  

Foreninger og klubber har ansvaret for, at diverse regler og 

forskrifter følges, eksempelvis ved brand og kemikalieudslip.  

I må kun benytte hoveddøren ved ind- og udgang.  

 

- Førstehjælp og livredning 
Foreninger og klubber har ansvar for førstehjælp og livred-
ning i bassinområde, omklædning, bruserum og sauna.  

 
Vi har lavet en informationsmappe, hvor I som forening/klub kan få 

svar på de praktiske spørgsmål, der kan opstå, når I benytter svøm-

mehallen uden for offentlig åbningstid. Mappen er tilgængelig via 

skabe i både herre- og dameomklædningsrum. I mappen kan I finde 

nyttige oplysninger med bl.a. oversigt over ovenstående opgaver, 

overblik over bookinger samt retningslinjer ved f.eks. brand, kemika-

lieudslip, skader, ulykker og lignende. Derudover er der en bered-

skabsplan, som alle trænere/livreddere skal læse.  

 

Hvis I som forening/klub oplever, at ovenstående retningslinjer ikke 

bliver efterlevet af andre foreninger og klubber, kontakter I Kultur- og 

Fritidsforvaltningens vagtpersonale. Hvis ovenstående ikke bliver ef-

terlevet og det flere gange er nødvendigt, at Kultur- og Fritidsforvalt-

ningens personale rydder op eller rengør efter en forening/klub, der 

benytter svømmehallen, vil vi sende en regning til foreningen/klub-

ben for det ekstra arbejde, personalet har ydet.   

 

Vi forventer, at alle foreninger og klubber lever op til ovenstående 

retningslinjer og at I tager jeres del af ansvaret, når I benytter svøm-

mehallen. Reglerne skal overholdes, hvis en forening eller klub ønsker 

en booking. 

 

Alle foreninger og klubber vil blive introduceret til ovenstående op-

gaver som en del af kurset i svømmehalsopsyn. I er altid velkomne til 

at kontakte den daglige leder på svømmehallen, hvis I har spørgsmål. 

 

Vi ser frem til en god sæson og et godt samarbejde. 

 
Med venlig hilsen 
Lars Amelang, Servicechef i Københavns Kommunes svømmehaller 

 


