
Sanos ambulante træning kan nu genoptages, men grundet Corona skal vi stadig passe godt på hinanden, 
og derfor bliver vores tilbud lidt anderledes: 

 

HOLDTRÆNING 
Sanos egne bassinhold 
Er du tilmeldt et af Sanos Skælskørs egne bassinhold, har du nu mulighed for at få resten af dine 
træningsgange på disse tidspunkter: 
 
Tirsdag 08.30 - 09.00  
Fredag 09.00 - 09.30 
 
Det er ”først til mølle princippet”. 
 
Vi passer på jer og har øget vores rengøring så vi 3 – 4 gange om dagen vasker alle kontaktflader inkl. 
toiletter af.  
 
Vi vil også bede dig om at hjælpe til med selv at tørre skab og bænk af, når du er færdig med at bruge det 
med den klud og desinfektionsvæske, der er til rådighed, og hvis du har brugt nøglen i skabet at lægge den i 
en balje med desinfektionsvæske. 
 
Er du i risikogruppen? 
Bassintræningen vil blive gennemført i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
Hvis du er i risikogruppen ift. at blive svært syg af Covid-19, eller er i tvivl om du er i risikogruppe, skal du 
kontakte egen læge for at afklare, om du må deltage i bassintræning. 
 
Ønsker du ikke at deltage på et af holdene, kan du vælge mellem at: 
 

1. Modtage tilbagebetaling på 546,- kr. for de antal gange du er gået glip af 
2. Kr. 546,- bliver fratrukket, når du tilmelder dig et hold på Sano Skælskør i efterårssæcon 2020 

Vi håber, at du stadig finder vores tilbud attraktivt, og at du derfor vil kontakte os på telefon:  
20478842 eller på mail: skaelskoer@sanocenter.dk 

 

Træningscenter og varmtvandsbassin (Hold 1, 2, 3 og 4) 
Er du tilmeldt et af Sanos Skælskørs Træningscenter og varmtvandsbassinhold, har du nu mulighed for at få 
resten af dine træningsgange på disse tidspunkter: 
 
Onsdag 09.00 – 10.30 
Fredag 10.00 – 11.30 
 
Det er ”først til mølle princippet”. 
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Vi passer på jer og har øget vores rengøring sål vi 3 – 4 gange om dagen vasker alle kontaktflader inkl. 
toiletter af.  
 
Vi vil også bede dig om at hjælpe til med selv at tørre skab og bænk af, når du er færdig med at bruge det 
med den klud og desinfektionsvæske, der er til rådighed, og hvis du har brugt nøglen i skabet at lægge den i 
en balje med desinfektionsvæske. 
 
Er du i risikogruppen? 
Bassintræningen vil blive gennemført i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
Hvis du er i risikogruppen ift. at blive svært syg af Covid-19, eller er i tvivl om du er i risikogruppe, skal du 
kontakte egen læge for at afklare, om du må deltage i bassintræning. 
 
Ønsker du ikke at deltage på et af holdene, kan du vælge mellem at: 
 

1. Få refunderet kr. 938,- for de antal gange du er gået glip af 
2. Kr. 938,- bliver fratrukket, når du tilmelder dig et hold på Sano Skælskør i efterårssæson 2020 

 
Vi håber, at du stadig finder vores tilbud attraktivt og at du derfor vil kontakte os på telefon: 
20478842 eller på mail: skaelskoer@sanocenter.dk 

 

Rygtræning og bassin (Hold 8) 
Er du tilmeldt de 4 gange udetræning, kan du vælge mellem at: 

1. Få refunderet de sidste 3 gange: 455,- kr. 
2. Få fratrukket 455,- kr. når du tilmelder dig på et af Sanos Skælskør efterårshold 

 
Er du ikke tilmeldt udetræningen, kan du vælge mellem at: 

1. Få refunderet Kr. 1.000,- 
2. Kr. 1.000,- bliver fratrukket når du tilmelder dig et efterårshold 

 

Det er ”først til mølle princippet”. 

Vi håber, at du stadig finder vores tilbud attraktivt, og at du derfor vil kontakte os på telefon:  
20478842 eller på mail: skaelskoer@sanocenter.dk 
 

Styrke & Udholdenhed (Hold 9 og 10) 
Du kan tilmelde dig: 
 
Onsdag 09.00 - 09.45 
Fredag 10.00 - 10.45 
 
Det er ”først til mølle princippet”. 
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Ønsker du ikke at deltage på et af disse tidspunkter, kan du vælge mellem: 
 

1. Modtage 495,- kr. i tilbagebetaling for de antal gange du er gået glip af 
2. Kr. 495,- kr. bliver fratrukket, når du tilmelder dig et hold på Sano Skælskør i efterårssæson 2020 

Vi håber, at du stadig finder vores tilbud attraktivt, og at du derfor vil kontakte os på telefon:  
20478842 eller på mail: skaelskoer@sanocenter.dk 
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