Booking af kommunale svømmehaller og svømmesale i Aarhus Kommune
SPORT & FRITID, Aarhus Kommune
Juli 2016

Kære folkeoplysende forening
I har booket en tid i én af vores kommunale svømmehaller/svømmesale. Når I booker tid i
Aarhus Kommunes svømmehaller og svømmesale, er der en række forholdsregler, I skal
følge. Her kan I læse om forholdsreglerne, sikkerhedsprøver og svømmeanlæggene i Aarhus Kommune. Har I spørgsmål, så kontakt Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

Foreningsledelsens ansvar




Manglende sikkerhedsprøve fører til bortvisning af foreningen.


opstå.

Den enkelte livredder skal altid have sit bevis med sig i svømmehallen sammen
med anden ID – f.eks. sundhedskort. Dette skal forevises på opfordring.



Bookingtilladelsen er gældende, når foreningen har forelagt de gyldige livredderbeviser for personalet på skolen/anlægget.

Foreningen har det overordnede ansvar for at den enkelte livredder er kvalificeret til opgaven som livredder og kan handle i forhold til de situationer der måtte

Foreningen har ansvaret for, at alle livreddere har en gyldig sikkerhedsprøve.



Aktiviteter i regi af Børn & Unges institutioner er underlagt Børn & Unges retningslinjer. Læs retningslinjerne her.



Foreningen har det fulde ansvar for anvendelsen af svømmehallen/svømmesalen, og at der er et passende antal godkendte livreddere til stede på bassinkanten
under anvendelsen. Sport & Fritid anbefaler at man har 1 livredder til cirka 15
deltagere.



At livredderne er trænede i livredning og at de har fået en lokal sikkerhedsinstruks – altså at livredderen på kanten er sat ind i de lokale forhold i den aktuelle
facilitet. Foreningen skal sikre sig, at den enkelte livredder har tilstrækkeligt
kendskab til anvendelse af alarm og flugtveje.



At prøvedeltagerne forud for prøven har indsigt i de konkrete prøvekrav og i
hvad der kræves af dem som livredder i foreningen. Der kræves f.eks. at man er

Gratis sikkerhedsprøve
Hvis I har brug for flere livreddere i jeres forening kan de gratis tage en sikkerhedsprøve.
Tilmeld dem til sikkerhedsprøve her via ForeningsPortalen – tryk på Sikkerhedsprøver i
den røde kolonne, så bliver I ledt til vores side for sikkerhedsprøver, hvor der findes et link
til online tilmelding.
Ved udeblivelse fra prøven opkræver Sport & Fritid et gebyr på 150 kr. hos foreningen.
Udeblivelse vil sige, at der ikke er meldt afbud senest dagen inden prøvedatoen. Afbud må
ske senest dagen før via mail til srvknud@stofanet.dk

Hvis I anvender en livredder, der har fungeret på et andet anlæg, er det vigtigt, at I sender
en kopi af livredderbeviset til jeres nuværende svømmeanlæg.

en habil og rutineret svømmer samt at man har kendskab til førstehjælp.


At livredderne er orienterede om deres pligt til at holde opsyn i både baderum og
svømmehal og således er bekendt med ordens- og hygiejneregler i forbindelse
med omklædning og badning.

Sport & Fritid godkender også sikkerhedsprøver eller livredderprøver afholdt og bestået
hos DGI eller i regi af Dansk Svømmeunion, i det omfang prøvekravene er sammenlignelige med de sikkerhedsprøver, vi udbyder. Tovholder for sikkerhedsprøverne og for samarbejdet med Sport & Fritid er Knud Jørgensen fra AGF Svømning.

Svømmehaller og svømmesale i Aarhus Kommune
Vi har i Aarhus Kommune følgende svømmehaller og svømmesale. Her kan I læse, hvor
store og dybe de er samt se krav til sikkerhedsprøve (lille eller stor prøve).

Lystrup Skole
Svømmehal 25 x 12,5 x 0,9 til 2 – lille prøve

Gammelgårdskolen
Svømmesal 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 – lille prøve
Kun et omklædningsrum, ingen sauna.

Næshøjskolen
Svømmehal 25 x 12,5 x 0,9 til 2 – lille prøve
2 omklædningsrum – sauna i begge rum.

Gellerupbadet
Svømmebassin 25 x 16 x 1,65 – lille prøve
Træningsbassin 17 x 12 x 0,8 – lille prøve
Varmtvandsbassin 10 x 10 x 0,3 – lille prøve

Solbjergskolen
Svømmehal 25 x 12,5 x 0,9 til 2 – lille prøve

Ellevangskolen
Svømmesal 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 – lille prøve
2 omklædningsrum – ingen sauna.
Vorrevangskolen
Svømmesal 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 – lille prøve
2 omklædningsrum – ingen sauna (renoveres oktober 2016-sommeren 2017).
Tranbjergskolen
Svømmesal 16,7 x 6,5 x 0,9 til 1,4 – lille prøve
Egelund Idrætscenter
Svømmehal 25 x 12,5 x 1,1 til 2 – lille prøve
2 omklædningsrum + sauna.
Hasle Skole
svømmehal 25 x 12,5 x 1,0 til 3,5 – stor prøve
2 omklædningsrum med skabe/lås – sauna i begge rum.
Lyseng Idrætscenter
Svømmehal 25 x 12,5 x 1,2 til 1,8 – stor prøve
Svømmehal 12,5 x 7 x 0,9 – stor prøve
Springbassin 12,5 x 12,5 x 4,2 – stor prøve

Sølystskolen
Svømmehal 25 x 12,5 x 1,0 til 3,8 – stor prøve
2 omklædningsrum, ingen sauna.
Søndervangskolen
Svømmehal 25 x 12,5 x 0,9 til 1,8 – lille prøve
2 omklædningsrum, sauna i begge rum.
Tilst Skole
Svømmehal 25 x 12,5 x 0,9 x 2 – lille prøve
2 omklædningsrum – sauna i begge rum.
Tovshøjskolen
Svømmehal 25 x 12,5 x 2 – lille prøve
2 omklædningsrum – sauna i begge rum.
Aarhus Svømmestadion
Svømmehal – 20 kortbaner/10 langbaner 50 x 25 x 2 – lille prøve
Springbassin/udendørs/sommer– 25 x 17,5 x 2 til 5 – stor prøve

Booking af lokaler, Sport & Fritid
Vi er tilstede ved telefonen dagligt kl. 8-14
Abir Saleh, +45 8940 4843
Ib Stenvang, +45 8940 4845

