
 

 

 

Kære alle medlemmer i SMT. 

Endelig byder vi velkommen til fællestræning i SMT igen  

– det har vi glædet os meget til. 

 

SMT starter efter anbefaling fra DIF og DGI op med fællestræning igen, men på helt 

særlige vilkår, der sikrer medlemmerne bedst muligt i træningen.  

Når du ankommer til træningen (kom IKKE i god tid), vil der på forhånd være opdelte 
fartgrupper med hver en træner/leder. Du går direkte hen til den gruppe, som du ønsker at 
træne i og bliver der.  

Holdene består af max. 10 personer. Hvis der dukker person nr. 11 op i gruppen, forlader 
de første 6 ankomne straks gruppen og danner dermed en ny gruppe. 

Der vil ikke blive givet fælles beskeder, og der må ikke tales sammen på tværs af de 
forskellige 10-mandsgrupper. I må gerne snakke sammen i jeres egen gruppe. 

Er der ikke en SMT-træner/leder mødt frem i gruppen, udpeger gruppen selv en fartholder 
og hjælper hinanden med at holde gruppens gennemsnitsfart og rute. 

Vær opmærksom på hygiejne, og vis hensyn. Det anbefales at holde god afstand, 
naturligvis ikke kramme og give hånd, samt at løbe let adskilt. Den officielle anbefaling 
(men ikke lov) er 2 meters afstand. Når man møder nogen på sin vej, tager man særligt 
hensyn og passerer med afstand. 

Hvis den gruppe, du starter i, ikke lever op til dine ønsker for hygiejne og hensyn, bedes 
du selv forlade gruppen i stedet for at diskutere regler eller anbefalingernes udførsel. Det 
er en frivillig deltagelse, og man kan evt. tale lidt sammen om rammerne undervejs. Husk 
at bevare en god tone. 

Du tager hurtigt hjem efter endt træning. Der tilbydes p.t. ikke udlevering af væske. 
Ønskes der væske, medtager man derfor selv denne. 

Det er ikke muligt at benytte toilet, klubhus samt bade- og omklædningsfaciliteter. 

 

Pas godt på jer selv, hinanden og dem, vi møder. 



Walk, Løbeskolen og Løb: 
 

Vi mødes alle kl. 18.00 mandage og onsdage samt kl. 09.00 om lørdagen. 
 

Walk mødes lige ved vores klubhus. 
 

Løbeskolen mødes ved containerne på Ferskvandscentret.   
 

Løb mødes på parkeringspladsen foran Aqua. 
 

Walk, Løbeskolen og Løb inddeles i hold på max. 10 personer inklusive træner/leder. Man 
samles i behørig afstand (også indbyrdes) ved de, med skilte, markerede mødesteder. 
  
Holdene starter træningsturen med den hurtigste gruppe først. 
 
 
 
Cykling: 
 

Vi mødes på P-pladsen ved Roklubben torsdage kl. 17.30 og søndage kl. 09.00. 
 
Ved ankomst cykles ind i den sydlige del af parkeringspladsen, dvs. tættest på roklubben. I 
bunden af P-pladsen mod nord mødes de pågældende hold med afstand. 
 
 
 
SMT Foxes: 
 

Vi samles og træner sammen op til 10 personer (inkl. trænere) forsvarligt efter 
retningslinjerne. 
 
 
 
Open Water: 
 

Al træning bliver som Facebook-begivenheder med tilmelding og max. antal deltagere 
opdelt efter svømmepace og med starttidspunkt. Vi svømmer 2-3 hold á 6 personer, da det 
er, hvad vi pt. kan forsvare i forhold til omklædning. 
 
Er vi 3 ansvarlige trænere/ledere, svømmer 3 hold á 6 deltagere med 15 minutters 
forskydning i starttid. Eks. på start: Kl. 17.00 hold 1, svømmetid 2.15 pr. 100 meter. Kl. 
17.15 hold 2, svømmetid 2.00 pr. 100 meter, osv. 
 
 
 
Løbetræning Interval:  
 

Vi mødes ved Klubhuset tirsdage kl. 17.30 og træner efter retningslinjerne. 
 


