
 

 

Varmtvandstræning i Vestbad! 

Før første undervisning 

Henvend dig i receptionen før din første undervisning - Her laver vi ét chiparmbånd, som bruges 

ved ind-/udgang til svømmehallen og til skabet i omklædningen. Du betaler et depositum for 

chiparmbåndet, som refunderes, når du aflevere armbåndet igen. 

 

Du kan afhente chiparmbånd, fra uge 30 - efter, at du har købt og booket plads, samt modtaget en 

”Kvittering” pr. mail for dit køb i bookingsystemet. 

 

Vi opfordre til, at du afhenter armbåndet i god tid før første undervisning, for at undgå kø. Hvis du 

allerede har et armbånd kan dette omkodes. 

 

Når du kommer til varmtvandstræning  

Armbåndet giver kun adgang til undervisningen, det er derfor ikke tilladt at benytte sig af de andre 

bassiner før eller efter træningen. 

 

Inden træningen benyttes vores badefaciliteter. Det er vigtigt, at du vasker både hår og krop 

grundigt, inden du skifter til badetøj. Sørg for at fjerne smykker, ure mv. 

 

Det kan være en god idé, at have et par badesko/-sandaler på, da gulvet kan være glat. 

Hvis du har behov for det, kan du låne rollator. 

Medbring også en flaske vand til at drikke undervejs. 

 

Det lille varmtvandsbassin 

Hvis undervisningen foregår i det lille varmtvandsbassinet, skal du gå til højre i svømmehallen, ned 

forbi rutsjebanen og helt ned til hjørnet, her finder du et separat rum med det lille 

varmtvandsbassin. Bassinet er 34 grader varmt og 120 cm dybt. Der er trapper ned i bassinet. 

 

Det store varmtvandsbassin 

Hvis undervisningen foregår i det store varmtvandsbassinet, skal du gå mod den gule murstensvæg 

i forlængelse af 25 meter bassinet. Bassinet er 34 grader varmt og 120-150 cm dybt. 

Der er trapper og rampe ned i bassinet. 

 

Vi glæder os til at se dig. 

 

Med venlig hilsen 

Vestbad 
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