Covid-19 retningslinjer i Sæby
Badmintonklub
Skrevet 28. Oktober 2020, kl. 11:20 af Morten Hjort

I forlængelse af tidligere udmelding og efter udmeldinger fra DGI d. 27/10, opdaterer vi
retningslinjerne for færden i hallen.
Disse gælder fra d.d. og foreløbig frem til d. 22/11 - 2020.
Læs også gerne hvordan B
 adminton Danmark forholder sig.

Mundbind
Der er indført krav om mundbind alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Det gælder også
idrætsfaciliteter – dog ikke under selve idrætsaktiviteten. Kravet om mundbind gælder fra d.
29/10 og fire uger frem.
Kravet om mundbind gælder for alle personer fra alderen 12 år og opefter.

Opdeling af hal og færden
(Se oversigtstegning i bunden af dette dokument for reference).
Hallen er delt op i 2 halvdele - hhv. bane A+B og bane C+D.
Hver halvdel må maks bestå af en gruppe på 10 personer.
Hver gruppe benytter hver sin indgang til hallen:
-

Bane A+B benytter indgang 2 (nærmest cafeteriet).

-

Bane C+D benytter indgang 1 (den normale indgang).

Ophold i hallen i pauser mellem spil skal foregå i den zone som hører til banen som vist på
oversigtstegningen.

Under spil må ingen bevæge sig over på den tilstødende bane. Sker det at fjerbolden ryger over
på banen ved siden af, skal en spiller fra den bane - m
 ed ketcheren - spille bolden tilbage.
Træneren for de ungdomshold der træner om eftermiddagen sørger for at låse indgang 1 op
indefra til de motionister og seniorhold der senere ankommer til bane A og B.
VIGTIGT: De sidste som forlader hallen om aftenen skal manuelt sørge for at låse indgang 2
indefra og derefter forlade hallen gennem indgang 1.
Forældre til spillere bedes indplacere sig i kantine, holde afstand og bære mundbind.

Toiletter
Bane A+B og personer i kantinen, benytter sig af toiletterne WC 2 + 3.
Bane C+D benytter sig af toilettet WC 1.

Miniton
Miniton må gerne gennemføres med deltagelse af forældre.
Kulturministeriets retningslinjer siger, at der må deltage de nødvendige voksne over 21 år til at
afvikle arrangementer med børn forsvarligt.
Da aktiviteten handler om børn, må der være samlet 50 personer.
Der foreligger p.t. ikke noget krav om opdeling af hallen under miniton.

Hjælp med at bevare sporten
Vi understreger vigtigheden af at a
 lle viser hensyn, holder afstand, vasker hænder og spritter
af, så vi kan fortsætte med at spille badminton i Sæby Badmintonklub.

Tak for jeres hjælp og forståelse!

(Oversigtstegning på sidste side)

Oversigtstegning

