
Kære medlemmer af EIC Fitness. 

Så fik vi endelig en indikation på, hvornår det kan forventes at vi må åbne 
fitnesscenteret (og svømmehallen) igen. Der er ikke sat præcis dato på, men 
iflg. myndigheder kan det blive i starten af august måned, alt afhængigt af 
hvordan det kommer til at gå med smittespredningen indtil da. 
 

For de af jer, der tidligere har skrevet til os, og ønsket jeres medlemskab sat i 
bero mens vi må holde lukket, betyder det: 

- Vi forlænger nu jeres bero, til og med d. 9. august*. 
- Det I har betalt i denne måned, for perioden 11/5-31/5, bliver refunderet 

med opkrævningen for den første måned jeres medlemskab er aktivt 
igen. 

*Rent administrativt er vi altid nødt til at anføre en slutdato for en bero-
periode. Vi har altså, i dette tilfælde, valgt d. 9/8. Hvis lukkeperioden bliver 
forlænget ud over denne dato, forlænger vi jeres bero tilsvarende. Hvis vi får 
lov til at åbne før d. 9/8, kan man godt komme ind i Centeret, selv om man 
har sit medlemskab på pause. Man logger sig bare ind gennem adgangsmøllen 
med sit armbånd, og dermed afsluttes bero-perioden automatisk. 
 

De der endnu ikke har oprettet en pause i medlemskabet, men som nu ønsker 
at gøre det, kan starte pausen tidligst den 1. juni. 
Skriv det, i givet fald, til os pr. mail, til mail@eic.dk eller pr. sms til 2496 5589. 
Husk at skrive navn samt adresse eller medlemsnummer = brugernavn. 
Husk også at anføre en slutdato for pausen! Det kan være d. 9/8, men også en 
hvilken som helst anden dato, dog senest d. 31/8, med mindre man har 
særlige grunde til en senere dato. 
Hvis man ønsker pause fra d. 1/6, skal man skrive det til os, SENEST den 
17. maj. 
 

Bemærk venligst: For en uge siden startede vi med udendørs holdtræning. 
Såvel inden for biking, som zumba og forskellige former for kredsløbs- og 
styrkebaseret træning. Dette fortsætter naturligvis, og forhåbentligt snart med 
flere hold. Desuden kommer bikingcyklerne meget snart til at stå permanent 
under en teltdug, så de ikke skal slæbes frem og tilbage, og ikke bliver 
begrænset af regnvejr. Desuden glæder vi os til d. 8/6, hvor holdstørrelserne 
kan sættes op, og samme dato får visse indendørs idrætsaktiviteter lov til 
starte igen. Måske nogle af vores hold? 
Alle med et aktivt medlemskab kan tilmelde sig nævnte holdtræninger, uanset 
hvilket medlemskab man har. Gøres på bookingsiden, og kræver man logger 
sig ind på sin brugerprofil. Har man glemt sit brugernavn eller adgangskode, 
da ring eller skriv til os. Så hjælper vi. 
Desuden er der jo stadig de online træningsprogrammer vi har lagt, og stadig 
lægger ud, på såvel vores facebookside, som hjemmesiden, samt Gittes 
direkte online HIIT som hun kører hver onsdag kl. 17. 
 

Ved kommende ændringer/nyheder, indtil starten af august, henviser vi til 
vores Facebook- og hjemmeside. 
 
Mange venlige hilsener, og ønsker om en rigtig god sommer til alle 
fra os her i EIC. 

mailto:mail@eic.dk

