
Velkommen  

til Herlev Svømning 

Herlev Badet 
 

 

 

 

Kære medlem. 

Først og fremmest velkommen til Herlev svømning – vi håber, du får en god sæson.  

Som medlem, der er tilmeldt et hold i Herlev badet, er der nogle praktiske informationer, der er 
gode at have styr på, før du kommer til svømning første gang. 

 

Omklædning: 

Omklædningen i Herlev badet foregår i omklædningsrummene i kælderplan. Du skal ind ad 
hovedindgangen, ned af trappen der kommer i ”indhakket” på højre hånd, hold til højre to gange 
og forsæt ad gangen, hvor du finder indgangen til hhv. dame- og herreomklædningen.  

Der er skabe i omklædningen, som kan låses ved brug af 20kr, men ellers så kan skabene benyttes 
til opbevaring af tøjet uden at være låst. Tag  i så fald dine værdigenstande med dig – eller lad dem 

blive hjemme. 

 

Glemt tøj: 

Tøj og andet, der bliver glemt til svømning, vil som udgangspunkt blive lagt i kurve på skranken 
foran vores klubrum i kælderplan. Skranken er umiddelbart ligefrem, når du kommer ned af 
trappen til kælderen.  

Det er fint selv at kigge der først. Der er altid adgang på dage og tidspunkter, hvor vi har 
undervisning. Ind imellem bliver vi kontaktet af personalet i badet – det sker primært, hvis de 

finder noget ekstraordinært værdifuldt. Så hvis I ikke har held med at finde det, som I mangler, er I 
velkomne til at kontakte os. Desværre er det dog sjældent, at vi har noget, som ikke kan findes i 

kurvene. 

 



 

Tilskuere/ forældre i hallen, svømmeskolehold: 

Den første gang du er til svømning, er det i orden at din mor/far følger dig hen til din 
svømmetræner og bliver i nærheden. Det gælder altid for den første gang til svømning uanset, 
hvornår på sæsonen du starter.  

Det er dog ikke optimalt for undervisningen, at din mor/far bliver stående lige bag ved 
undervisere. Vi henstiller til, at man som forældre også første gang trækker godt væk fra 
undervisningen – brug gerne balkonen.  

Efter første gang kan man som forældre stadig følge til og fra svømning, men vi henstiller til at 

man opholder sig på balkonen eller uden for hallen under undervisningen. Tak. 

 

Rengøring: 

Herlev badet benyttes kun af kommunens skoler og af foreningerne. Der er daglig rengøring og 
naturligvis også daglig opsyn med driften.  

Som forening har vi ikke ressourcer til at følge op på alt. Hvis du oplever at der ofte mangler sæbe i 
dispensere eller toiletpapir for blot at nævne to gængse ting, så kontakt os gerne. 

Synes du at gulvene ind i mellem er lidt for interessante at gå på, altså mangler rengøring, er du 
også velkommen til at kontakte os, men endnu bedre er det, hvis du hjælper os og lige svinger en 
svaber eller moppe.  

 

Har du spørgsmål i øvrigt – skriv til: kontor@herlevswim.dk 

 

Mvh. Herlev svømning 

mailto:kontor@herlevswim.dk

