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Så kan vi styrketræne igen! 

Fitnesscentre må åbne igen og derfor genåbner Trekantens styrketræningsrum også. Det er vi super glade 
for, idet styrkerummet er et vigtigt redskab i forebyggelse af skader og arbejdet for at blive en topatlet. 
Styrkerummet er også et vigtig socialt sted i klubben, hvor folk holder af at træne, snakke og hører musik. 

Men her i genåbningens fase 3 er der selvfølgelig en del specielle regler man skal huske, når man 
styrketræner i vores styrketræningsrum. Det er derfor vigtigt, at du læser dette dokument grundigt, inden 
du starter din styrketræning op igen. 

 

 
Først og fremmest: 

1. Bliv hjemme hvis du føler dig syg – selv ved milde symptomer 
2. Vask og sprit dine hænder ofte – ikke mindst når du rører ved de fælles kontaktpunkter 
3. Hold afstand til hinanden, når I er i klubben – mindst 1 meter, når I ikke lige fægter 
4. Tænk i god hygiejne – host og nys i ærmet og del aldrig drikkedunk 

 

 

Åbningstider 

Styrkerummet vil KUN være åbent i klubbens normale åbningstider. Det vil typisk sige fra kl 16:00 til ca. 
21:00 i hverdagene. 

I visse tilfælde kan der laves individuelle aftaler med Ed og Malte.  

 

Max 5 personer i styrketræningsrummet ad gangen.  
Husk tilmelding – og husk at der skal gøres rent 

Der må kun være 5 personer i styrkerummet på en gang. Det betyder at du skal tilmelde dig styrketræning, 
inden du træner. På den måde kan du se om der mulighed for at styrketræne, inden du tager af sted. 

Ligesom i fægtesalen så skal der gøres dagligt rent i styrkerummet, og rengøringen er en forudsætning for, 
at rummet kan åbne. Som du kan se, er der et felt i tilmeldingsskemaet, hvor der hver dag skal stå et navn 
eller flere navne på dem, der er ansvarlig for rengøringen den pågældende dag. 

Hvis du ønsker at bruge styrketræningsrummet, skal du derfor være med til at gøre rent derinde. 
 
Du tilmelder dig styrketræning ved at bruge linket her: 
https://bit.ly/TrekantenFitnessSignup  

 



  COVID-19 RETNINGSLINJER FOR STYRKETRÆNING 
  Generel information og åbningstider side 1 

  Rengøring og personlig hygiejne side 2 
  Afstand, udluftning og yderligere information side 3 
 

Side 2 af 3 
 

 

 

Husk den personlige hygiejne, når du styrketræner 

Det er ekstremt vigtigt at du er disciplineret omkring din personlige hygiejne før, under og efter træningen. 

1. Du SKAL spritte dine hænder af, inden du påbegynder træning. Der hænger en spritdispenser i 
styrkerummet.  

2. Det anbefales at du tager en ren t-shirt på inden du starter træning. Ingen træner i bar overkrop. 
3. Sprit dine hænder af hver gang du går fra en øvelse til den næste. 
4. Husk gerne dine træningskammerater på disse regler, hvis nogen skulle glemme dem. 

 

Rengøring af udstyr og gulv 

Alt udstyr i styrkerummet er ”fælles kontaktpunkter”. Det er derfor vigtigt at mindske risikoen for 
smittespredning ved at huske følgende regler. 

1. Der er indkøbt sprit ind som er specielt beregnet til brug af maskinerne. Det er MEGET vigtigt at 
du ALTID husker at spritte den maskine af, du har brugt (håndtag, siddepude og vægtskiver) 

2. Hvis du bruger håndvægte, kettlebells eller andet udstyr, skal dette ALTID sprittes af efter brug. 
3. Færdiggør én øvelse ad gangen før du går videre til den næste. På den måde undgår vi 

misforståelser omkring hvem, der bruger udstyret, og om det er rengjort. 
4. Gulvet skal vaskes hver dag. Der står moppe og rengøringsmiddel i fægtesalen. Der skal bruges 

brun sæbe, når du gør rent i styrketræningsrummet. 

 

Tag ansvar for, at vi kan holde styrketræningsrummet åbent 

Alle, der bruger styrketræningsrummet, er tilsammen ansvarlige for at rengøringsordningen fungerer, så 
rummet kan blive ved med at være åbent. Hvis rengøringsordenen ikke fungerer, bliver vi nødt til at lukke 
rummet igen, for vores klub har ikke råd til daglig rengøring af et rengøringsfirma. 

Vores håb er, at folk selv kan finde ud af dette, og vi ikke behøver at sætte komplicerede procedurer op for, 
hvem der gør rent. Det er derfor vigtigt at folk udviser en høj grad af frivillighed og ansvarlighed, når det 
kommer til at gøre rummet rent. 

Hvis flere bruger rummet, så skal en af jer tage rengøringstjansen eller I kan deles om den. Der skal hver 
dag stå et mindst ét navn i tilmeldingsskemaet under ’Ansvarlig rengøringsperson’. Hvis der ikke står et 
navn på en given dag, er rummet ikke åbent den pågældende dag. 

Hvis du er den eneste, der bruger rummet på en given dag, så er det dit ansvar at vaske gulv derinde.  
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Afstand i styrkerummet 

I styrkerummet holder vi ud fra et forsigtighedsprincip fast i reglen om, at afstanden mellem to personer 
skal være 2 m. Denne regel skyldes, at folk der styrketræner anstrenger sig meget, og udåndingsluften kan 
derfor sprede sig mere end normalt. Vi vil lave markeringer på gulvet, der hjælper folk med at holde 
afstand. 

 
Vi har følgende regler: 

1. Altid forsøg at opretholde 2 m afstand i styrkerummet. 
2. Du skal vælge øvelser der IKKE kræver en ”spotter”. 
3. KUN en kredsløbsmaskine må bruges af gangen (enten romaskinen eller elipse-træneren) 

 

Udluftning 

Københavns Kommune har fixet udluftningen i Ryparkens Idrætsanlæg, så der er godt blæs på. Men hvis du 
ikke kan hører at udluftningen fungerer, så skal du træne med åbne vinduer. 

Du er også meget velkommen til at åbne vinduerne, uanset om udluftningen fungerer eller ej. 

 

Husk at rydde op 

Sørg for at rydde grundigt op inden du forlader styrketræningsrummet. Dels er det altid god stil at efterlade 
et pænt styrketræningsrum til de næste. Men det vil i høj grad også lette rengøringen af lokalet. 

 

Spørgsmål og information 

Du kan altid finde klubbens samlede covid-19 information på klubbens hjemmeside: 

www.trekanten.org/covid19 

Du kan også se DIFs Covid-19 retningslinjer for fitness på dette link: 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona 

 

Evt. spørgsmål omkring styrketræning kan altid rettes til klubbens cheftræner: 

Malte Trier Mørch 
E-mail. mtm@trekanten.org 
tlf. 26834408 

 


