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Instruks/vejledning for klubber m.fl. i Greve Svømmehal
1. For, at undervise i Greve Svømmehal skal træneren/underviseren, der har det fulde ansvar
for eleverne, have en gyldig livredderprøve. Enten Dansk Svømmeunions
Erhvervslivredderprøve, Livredderprøve eller bassinprøve med førstehjælp. Samtlige prøver
skal indeholde dykning til svømmehallens maximale dybde på 4,5 meter. Desuden skal
træneren/underviseren have gennemgået hallens alarmeringsplaner og førstehjælpsudstyr
mv. ved en rundvisning og instruktion af en ansvarlig fra svømmehallen (bademester). Det
er den respektive klubs formand/bestyrelse, der er ansvarlig for, at anførte krav til
trænere/undervisere mht. ansvar og prøver efterleves.
2. Den tildelte tid skal benyttes til undervisning og træning. Hvis hallens ledelse skønner, at
tiden ikke udnyttes efter hensigten, kan klubben fratages undervisnings/trænings tiden. De
tildelte tider bortfalder i skoleferierne jf. Greve Kommunes ferieplan for fritidsvirksomhed.
Hvis en tildelt træningstid ikke benyttes, skal hallens leder underrettes derom.
3. Det påhviler træneren/underviseren at føre det livreddermæssige opsyn med eleverne samt at
være ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes, herunder krav til grundig afvask før
benyttelse af bassinet.
4. Klubmedlemmer skal benytte gyldigt adgangskort ved ind - og udgang. Ved adgang uden
gyldigt kort kan der opkræves alm. billetpris. Bortkomne ko rt meddeles klubben/træner der
forestår udstedelse af erstatningskort. Evt. misbrug af de personlige adgangskort kan
medføre bortvisning og fremtidig udelukkelse fra klubsvømning.
5. Svømmehallen skal forlades umiddelbart efter træningstidens ophør. Klubsvømmerne må
ikke benytte babybassinet eller de bassinafsnit der er tildelt til offentlige/betalende gæster.
6. I tilfælde af stævner mv. inddrages den tildelte træningstid.
7. Det påhviler træneren/underviseren, at det lånte svømmemateriel anbringes på de anviste
pladser efter brugen.
8. Klublokaler kan benyttes efter aftale med svømmehallens leder. Der er et generelt
rygeforbud i hele Greve Svømmehal, derfor også i klublokalerne. Det er ikke tilladt, at
medbringe øl eller anden form for spiritus. Mad og drikkevarer for egen fortæring kan
medbringes.
9. Evt. opsætning af reklamer og evt. salg ved stævner mv. skal aftales med hallens leder.
10. Eventuelle klager rettes til den vagthavende bademester eller hallens leder.

