
Til deltagerne i Smørum Hallens Fitness lokale 

• Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør 
• Ankom omklædt og tidligst 5 minutter før start - og forlad rummet straks efter 

træning. 
• Hold 2 m afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre 

deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv. 
• Medbring selv svedabsorberende træningsudstyr, fx. måtte mv. – Fælles Måtter i 

EIF fitness må pt. ikke benyttes 
• Husk god hygiejne før, under og efter træning, og at foreningens udstyr 

rengøres/af-sprittes før og efter brug – Brugerne af EIF fitness bedes/skal 
selv medbringe sprit og aftørrings-midler. 

• Adgang til EIF fitness bedes (hvor dette er praktisk muligt) foregår via bagdøren 
(bag svømmebadet i Ganløse idrætscenter, bagtrappen i Smørum idrætscenter) 

Afstand 

• 4 kvadratmeter pr. medlem: Der må maksimalt være et medlem pr. 4 m2. 
Maksimumkapacitet skal vurderes ift.  lokalets indretning og antal maskiner. - 
Ganløse er ca. 100 kvm, så det må være 25 personer. Smørum er ca. 120 kvm, 
så der må være 30 personer. 

• 2 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer der træner skal være mindst 
2 meter fra næsetip til næsetip. Eksempelvis kan hvert andet løbebånd lukkes. 

• 1 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer i områder, hvor der ikke 
trænes (f.eks. café og omklædningsrum), er mindst 1 meter fra næsetip til 
næsetip.  

• EIF fitness lukker ingen maskiner, vi opfordre vores medlemmer at holder 
afstand. 

Hygiejne/rengøring 

• Ekstra rengøring: Udluftning og rengøring skal være en del af den daglige drift. 
Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en 
gang dagligt og oftere ved mange berøringer. Der skal særlig fokus på hyppig 
desinficering af dørhåndtag, gelændere, kortlæsere, vandhaner og 
træningsudstyr og -maskiner. Egedal kommune rengøre alle vertikale flader 
dagligt. 

• Desinfektion: Redskaber og maskiner skal desinficeres hver gang det har 
været brugt. Det er alt fra touch skærme på kredsløbsudstyr til håndvægte.. 

 

 


