
Medlemsinfo 2020-08-03 
Träningsgrupp: Barn B  

Hoppas att ni alla haft en bra sommar! Nu är det snart dags för höstens träningsverksamhet att starta. 
Under den första perioden veckorna 34-36 (19 augusti till 3 september) kommer vi ha ett anpassat 
träningsschema där alla träningsgrupper har korrigerade träningstider gentemot ordinarie träningsschema.  

Se det anpassade träningsschemat här:   
http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/schema_ht_20_anpassat.pdf  
 
Träning inomhus  
Vi kommer att fortsätta träningen inomhus för barngrupperna med samma restriktioner som vi haft under 
vårterminen vilket innebär:  
- Endast de som är friska tränar, vi stannar hemma vid sjukdomssymptom.  
- Barnen ska komma ombytta och klara till träning. 
- Barnen lämnas och hämtas utanför entrén, området vid konerna framför trappan, där instruktören möter 
upp. 
- Alla rengör sina händer med handdesinfektionsmedel när de kommer in i träningslokalen. Medel finns i 
träningslokalen (http://salubrin.se/produkter/salubrin-handdesinfektion-500ml/)  
- Endast de som tränar i barngrupperna samt instruktörer har tillträde till träningslokalen.  
- Vi använder inte gemensam skyddsutrustning, så liten handduk behöver inte tas med till träningen. 
- Vi minimerar trängsel vid in- och utgång till träningslokalen. 

Ovannämnda har fungerat jättebra under vårterminen, så jag är övertygad om att det kommer fungera fint 
även under hösten.  
 
Trafiksituationen utanför träningslokalen 
Trafiksituationen var bättre utanför träningslokalen i slutet av förra träningsterminen. Vi hoppas att detta 
fortsättningsvis fungerar fint. Vi påminner om följande: 
- Parkera längre bort från entrén och ta sig till lokalen till fots. 
- Undvik på- och avstigning utanför träningslokalens entré.  
- Undvik tomgångskörningen utanför träningslokalens entré så vi slipper få in avgaser i träningslokalen då vi 
har våra ventilationsingångar där.  
 
Informationsutskick via e-post 
Vi kommer under höstterminen fortsätta med regelbundna informationsutskick via e-post. Önskar ni få 
utskicken till en ytterligare e-postadress eller byta adress, vänligen meddela oss detta via mejl så 
uppdaterar vi mejllistan.  

Observera att information/del av information kan skilja sig åt för olika träningsgrupper, så är ni flera i 
familjen som tränar i olika grupper är det viktigt att ni noterar vilken träningsgrupp informationen riktar sig 
till. Detta står i ämnet på utskicket samt högst upp i meddelandet.  
 
Medlemsinfo på hemsidan 
Vi har också uppdaterat hemsidan med en speciell avdelning som heter ”medlemsinfo”. Här lägger vi ut 
kopia på den information som skickats via e-post, så skulle något mejl råka komma bort hittar ni alltid 
utskicken här: http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/medlemsinfo.htm    
 
Mvh  
Petra Dydiszko 
Ansvarig för barnverksamheten 

http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/schema_ht_20_anpassat.pdf
http://salubrin.se/produkter/salubrin-handdesinfektion-500ml/
http://www.skovdetkd.se/medlemsinfo/medlemsinfo.htm

