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Covid-19 retningslinjer
Vi har i denne sæson i Sæby Badmintonklub, glæden af at være vært for en række holdkampe i
ungdomsholdturneringen.
Vores hjemmebane, SparV Hallen, er en af de mindste haller i Nordjylland, og det giver
naturligvis visse udfordringer til hvordan vi forsvarligt afvikler dette i forhold til Covid-19.
Heldigvis er der sørget for at gøre opgaven lidt nemmere for os ved kun at lade 3 hold samles i
hallen ad gangen, således de to udehold kan ankomme på forskudte tidspunkter.
Vi har ud fra disse vilkår udarbejdet nogle retningslinjer som vi anbefaler, og som vi mener
passer til indretningen i vores hal.
Retningslinierne omfatter hvor i hallen man som hold opholder sig, hvor man bevæger sig rundt,
går på toilet, osv.
Disse er selvfølgelig blot vejledende. Almindelig sund fornuft er stadig et godt våben. Derfor,
hold afstand når man bevæger sig rundt og benyt det opstillede håndsprit der er i hallen og i
cafeteriet.

Ankomst/afgang
Det er ikke tilladt at benytte omklædningsrummene, så man ankommer således omklædt.
Hallen skal forlades så snart holdets sidste kamp er færdigspillet og kampsedler er udfyldte.

Ophold i hallen
Zone inddeling
Vi inddeler hallen i 5 zoner. Se plantegning længere nede i dette dokument.
Hvert hold placerer sig i en forudbestemt zone og opholder sig så vidt muligt i dette område
under holdkampene.

Det udehold som ankommer først, opholder sig til venstre for indgangen i Zone 1. Det udehold
som ankommer sidst, opholder sig til højre for indgangen i Zone 3. Hjemmeholdet Sæby
opholder sig i Zone 4 og 5 på modsatte side af indgangen.
Zone 2 holdes så vidt muligt fri for siddende, her kan holdleder/træner bevæge sig mellem
banerne.
Midtergangen mellem bane B og C kan benyttes af holdleder for at komme til og fra kampsedler
som ligger på bordet mellem Zone 4 og 5.

Toiletter
Udeholdet i Zone 1 benytter sig af toilettet som hedder “WC 2”.
Udeholdet i Zone 3 benytter sig af toilettet som hedder “WC 1”.
Hjemmeholdet benytter sig af toilettet som hedder “WC 3”.

Kamp
Vi anbefaler at man spritter hænder af inden hver kamp, både spillere og tæller.
Personen som tæller kampen sørger for at spritte stolen af inden kampen. Er der
engangshandsker til stede ved stolen kan disse benyttes under kampen, ellers sprittes
tællertavlerne ligeledes af inden.
Er der benyttet handsker smides disse ud efter kampen.
Efter kampen siger man tak for kampen enten med ketcheren eller blot ved at hilse på afstand.
Brugte bolde bedes afleveret i en hertil opstillet spand som står der hvor man henter nye bolde.

Forplejning
Der vil blive tilbudt gratis kaffe som det eneste.
For dem der opholder sig i Zone 3 vil der være opstillet et bord med dette i selve hallen lige
indenfor indgangen til højre. De resterende kan forsyne sig i cafeteriet i den ende man sidder
tættest på.
Under normale omstændigheder vil vi tilbyde noget kage eller andet spiseligt, men grundet de
seneste meldinger vedrørende smittetal vælger vi at se bort fra dette i denne omgang.
Cafeteriet er heller ikke åben for salg, så medbring selv alle forsyninger.
Vi anbefaler i øvrigt at holdet i Zone 3 ikke bevæger sig ind i cafeteriet.

Tak og velkommen til holdkamp i Sæby Badmintonklub!

