
Velkommen  

til Herlev Svømning 
Hjortespring 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 Hjortespring badet, er der nogle praktiske informationer, 
der er gode at have styr på, før du kommer til svømning første gang. 

 

Armbånd: 

For at komme til omklædning har du brug for et armbånd. Armbåndet åbner adgangsmøllen og 
kan bruges til skabene i omklædningsrummene. Det er Hjortespring badet, der står for 
administrationen af armbånd og har altså intet med svømmeklubben at gøre.  

For at få et armbånd, skal du blot for at medbringe dit sygesikringskort samt 50 kr. til depositum. 
(Badet har mobilepay også). Du henvender dig i billetsalget, bliver oprettet og får et armbånd. 

Har du allerede et armbånd, skal dette aktiveres årligt. 

Vi ved, at der er pres på i forbindelse med sæsonstart og det kan derfor anbefales at komme forbi 
Hjortespring badet i en af ugerne op til sæsonstart og få lavet armbåndet i forvejen. 

Vores armbånd har deres egen farve og kan kun bruges i forbindelse med din svømning i 
svømmeklubben. 

Når du stopper som medlem er det blot at aflevere armbåndet og så får du dine 50 kr. retur.  

 

Brug af bassiner: 

Vi ved, at det er fristende at hoppe i de varme bassiner, der er i Hjortespring badet. Som medlem 
af Herlev Svømning, dækker dit medlemskab for tiden du har undervisning i og kun i det bassin 
undervisningen foregår.  

Hvis du efter din svømning ønsker at bruge andre bassiner eller rutschebanen, så skal du tilkøbe 
adgang i billetsalget.  



Glemt tøj: 

Tøj og andet, der bliver glemt til svømning, vil som udgangspunkt havne hos personalet i badet. 
Derfor giver det bedst mening at kontakte badet i deres åbningstid og høre om det tabte er 
fundet. 

Hvis I kontakter os, henviser vi som udgangspunkt til badet. Så tag kontakt til badet, før I evt. 
kontakter os. 

 

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 trækker mindst 10m væk fra 

undervisningsområdet. 

Efter første gang kan man som forældre stadig følge til og fra svømning, men vi henstiller til at 
man opholder sig uden for selve bassinområdet. Der er opholdsmulighed på 1.sal. Det er muligt 
for forældre at få/ betale for et ekstra armbånd, således at man kan færdes rundt i hallen uden at 
adgangsmøllen bliver en udfordring.  

Det kan for nogle børn være nødvendigt, at mor/far i en periode er tættere på. I de tilfælde 
henviser vi til bænkene, der er i hallen fremfor vinduespartierne lige bag trænerne. Tak. 

 

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

 

Mvh. Herlev svømning 

mailto:kontor@herlevswim.dk

