
Kære medlemmer af EIC Fitness. 

Fitnesscenteret er igen åbent! Lige som resten af EIC er det. 
 

Vi havde håbet det ville blive tilladt, at åbne for nogle former for indendørs 
træning, med genåbningens fase 3, fra og med d. 8/6. Men at det skulle vise 
sig at blive det hele vi måtte åbne for, var en glædelig overraskelse. 
 

Så altså: Både fitnesscenter og svømmehal ”kører” nu med de sædvanlige 
åbningstider, og har gjort det siden tirsdag eftermiddag d. 9/6 kl. 14. 
Naturligvis med overholdelse af de gældende retningslinjer, for minimering af 
smitterisiko, og her har vi virkelig lagt os i selen. 
Der er: 

- dispensere med håndsprit ved alle indgange, samt i øvrigt rundt omkring 
i Centeret. 

- flyttet rundt på træningsmaskiner og -udstyr i fitness, så der er den 
fornødne afstand imellem. F.eks. så fortsætter biking ude i teltet, med 
mindst 2 meter mellem hver cykel. De 9 cirkeltræningsmaskiner er så 
sat ind i bikingsalen, med 2 meter mellem hver maskine. Løbebånd, 
motionscykler og andre maskiner til kredsløbstræning er flyttet, så der 
også her er mindst 2 meter mellem hver.  

- taget højde for deltagerantallet ved holdtræningen, så der kan holdes 
god afstand. 

- markeringer med ”Hold afstand” hvor det giver mening. 
- ekstra megen rengøring hen over dagen. Specielt på alle kontaktflader. 
- sat opslag op med max. antal personer i omklædningsrum. 
- spærret af for brug af skabe i omklædningsrum. Værdigenstande kan 

opbevares andre steder, og taske med tøj må tages med ind hvor man 
nu træner.  

- selvfølgelig også mulighed for, at man bare klæder om og bader 
derhjemme ����. 

 

Bemærk: Vi ændrer IKKE ved medlemskaber der er sat i bero, med mindre vi 
bliver bedt om det. Alle bero-perioder fortsætter altså indtil den dato de er sat 
til at udløbe. Man kan selv stoppe bero-perioden, ved bare at logge sig ind i 
fitnesscenter eller svømmehal, med sit armbånd.  
 

På fredag d. 19/6 holder vi et lille midsommer-arrangement, for at fejre 
genåbningen. To hold, henholdsvis biking (i teltet) og udendørs X-fit, afvikles i 
ekstra højt humør kl. 16.30-17.30. Herefter tændes grillen, og for et 
beskedent beløb kan, fra ca. kl. 18, købes pølser og drikkevarer. Tilmelding til 
holdene er nødvendig, mens man bare kan møde frem til det hyggelige grill-
”party”. Da det afvikles som siddende arrangement, ved få borde/bænke, og 
ellers på græsplænen på egne medbragte tæpper, med mulighed for rigelig 
god afstand, må vi være op til 500 personer ����.  
 

En boot-camp (træningsforløb) med fokus på god solid muskeltræning, to 
gange om ugen udendørs, afvikles hen over ugerne 26-29 (incl.).  
Se Facebook- og hjemmeside fra start uge 25. 
 
Mange venlige hilsener, og ønsker om en rigtig god sommer til alle! 
Fra os her i EIC. 


