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Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. 

Denne vejledning beskriver adgangen til Kildeskovshallens svømmehal for brugere der vil benytte 

handicap indgangen – Indgang A. 

Adressen er Adolphsvej 25, 2820 Gentofte. Tlf. 39 77 44 00 

Forberedelse før ankomst til Kildeskovshallen: 

Da indgang A er uden betjening af personale og uden billetautomat, skal have sikret sig en billet før man 

kan komme ind ad døren. Denne kan købes i billetsalget (ved indgang C) og hvis man ikke har mulighed for 

at få denne hentet af f.eks. en hjælper, kan man bestille et 10-turskort hjemmefra. Send en mail med navn 

og adresse til Kildeskovshallens Administration, e-mail-adresse: kildeskovshallen@gentofte.dk eller kontakt 

via telefon på tlf. 39 77 44 00 – tryk 4. Man vil herefter få tilsendt billetten samt et girokort som f.eks. kan 

betales via netbank. Alle der har brug for hjælp får sin ledsager gratis med ind. 

Indhold 

1. Ankomst ......................................................................................................................................................... 2 

2. Adgang fra parkeringspladsen ....................................................................................................................... 3 

3. Indgang .......................................................................................................................................................... 4 

4. Omklædning .................................................................................................................................................. 6 

5. Bassinerne ..................................................................................................................................................... 8 

 

  



Kildeskovshallens svømmehal  Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. 

Senest opdateret oktober 2014  Side 2 af 8 

1. Ankomst 

 

Billede 1 - Indkørsel til Kildeskovshallen fra Adolphsvej 

 

Billede 2 - Indkørsel til Kildeskovshallens parkeringsplads 

Når man kører ind til Kildeskovshallen fra Adolphsvej 25 (Billede 1), vil man straks se handicap 

indgang A til højre og handicap parkeringspladser til venstre. Vejen er dog ensrettet så for at 

komme ind til parkeringspladsen skal man følge vejen rundt (Billede 2), forbi afsætningsområdet 

og til venstre på vej ud igen.  

Der er tre almindelige handicap parkeringspladser og en stor bus handicap parkeringsplads (Billede 

3). Der kan holde op til 6 biler eller 3 biler og 1 bus, på samme tid. Der er god plads imellem de 

enkelte parkeringspladser (Billede 4).

 

Billede 3 - Handicap parkeringspladser - op til 6 biler 

 

Billede 4 - En enkelt handicap parkeringsplads 
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2. Adgang fra parkeringspladsen 
Fra parkeringspladsen er der fri passage frem til indgang A (Billede 5-8). Der er ca. 60 meter frem 

til indgangen, underlaget er fliser det meste af vejen og niveauet ændrer sig ikke meget. 

 

Billede 5 - Adgangen fra parkeringspladsen mod indgang A 

 

Billede 6 - Fortov fra parkeringspladsen til indgang A 

 

Billede 7 - Indgang A med rampe ned til indgangspartiet 

 

Billede 8 - Adgangen ned til indgangspartiet ved indgang A
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3. Indgang 
Ved indgangen er der en vejledning i hvordan man kommer ind og et oversigtskort over 

svømmehallen (Billede 9). Man skal have billet for at komme ind ad døren. Denne kan købes i 

billetsalget og hvis man ikke har mulighed for at få denne hentet af f.eks. en hjælper, så kan man 

bestille et 10turskort hjemmefra. Send en mail med navn og adresse til Kildeskovshallens 

administration, e-mail-adresse: kildeskovshallen@gentofte.dk eller kontakt på tlf. 39 77 44 00 – 

tryk 4. Man vil herefter få tilsendt billetten samt et girokort som f.eks. kan betales via netbank. 

Alle der har brug for hjælp får sin ledsager gratis med ind. 

 

Billede 9 - Indgang til svømmehallen – Indgang A 

 

Billede 10 - Automatisk døråbning

Man skal indføre billetten i den orange kortlæser (Billede 11). Billettens status vises i displayet, 

hvorefter døren vil gå op hvis billetten er gyldig. Døren er automatisk styret og åbner af sig selv 

(Billede 10). Er der problemer med kortlæseren, kan billetsalget kontaktes ved at trykke på 

klokken på dørtelefonen, lige under kameraet (Billede 12). Når der er kontakt til billetsalget lyses 

der rundt om kameraet og man kan forklarer problemet. Alternativt kan man kontakte livredderen 

på tlf. 21 25 11 16. 

 

Billede 11 - Samtaleanlæg, billetsystem og vejledning   

 

Billede 12 - Samtale anlæg med kamera – Lyser ved kontakt 

mailto:kildeskovshallen@gentofte.dk
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Når man er kommet ind i svømmehallen, står der rollatorer og kørestole til fri afbenyttelse i 

svømmehallen. Man må gerne benytte sin egen kørestol hvis man sikre at hjulene er rene inden 

man kører ind i selve svømmehallen. Herreomklædning er til højre og dameomklædning til 

venstre. 

 

Billede 13 - Indgang til herre omklædning til højre   

 

Billede 14 - Indgang til dame omklædning til venstre 

Vi anbefaler at man som vidt muligt ifører sig blå overtrækssko inden man fortsætter ind i 

omklædningen, så snavs minimeres. Benyt hjælpekassen som automatisk påfører overtræksskoen 

når man sætter foden ned i kassen (Billede 15). 

 

Billede 15 – Overtræks-sko kan påføres automatisk 
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4. Omklædning 
Omklædningsrummene er rummelige og med god plads til rollatorer og kørestole (Billede 16). 

Skabene låses med en mønt (20 kr.), som indføres på indersiden, hvorefter nøglen kan drejes og 

låse skabet. Man får mønten tilbage efter brug. 

 

Billede 16 - Omklædningsrum med skabe 

Der er både toilet (Billede 17) og bad i omklædningsrummet. Der er 3 brusere der kan benyttes, 

hvoraf den ene er med flytbart brusehoved (Billede 18). Temperaturen i bruserne er styret centralt 

i huset og kan ikke justeres. Temperaturen er ca. 38 grader. Både krop og hår skal vaskes inden 

man fortsætter ind til bassinerne. Alternativt kan badehætte benyttes.   

 

Billede 17 - Toiletforholdene i omklædningsrummet  

 

Billede 18 - 2 fastmonterede brusere og 1 flytbar bruser 
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Billede 19 - Indgang fra herreomklædning til svømmehal   

 

Billede 20 - Indgang fra dameomklædning til svømmehal 
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5. Bassinerne 
Når man kommer ud fra omklædningsrummene har man adgang til 50 m bassinet enten til højre 

eller venstre. Skal man i babybassinet skal man gå til venstre. Der er ca. 40 m fra 

omklædningsrummene til babybassinet, hvor der er gelænder på væggen det meste af vejen 

(Billede 21). De steder hvor der ikke er gelænder må man søge støtte ved f.eks. en hjælper.  

 

Billede 21 - Adgang fra omklædning til bassiner 

 

Billede 22 - Området mellem 50m bassin og babybassin 

Området mellem de to bassiner er den primære placering for svømmehallens livreddere (Billede 

22). Her kan man henvende sig hvis man har brug for hjælp. 

Kildeskovshallen har en lift (Billede 24) der kan løfte brugere fra bassinkant og ned i babybassinet 

eller 50m bassinet. Se hvornår det er muligt at benytte liften på Kildeskovshallens hjemmeside: 

http://kildeskovshallen.gentofte.dk/da/Svømmehal/Borgere-med-handicap  

Adgangen til resten af svømmehallen er op ad trappen, i området mellem bassinerne. 

 

Billede 23 – Varmtvandsbassinet 

 

Billede 24 - Lift i brug

 

http://kildeskovshallen.gentofte.dk/da/Svømmehal/Borgere-med-handicap

