Generelt
Selvom vi har fået vores hal igen, skal vi stadig overholde forsamlingsforbuddet på max 10
personer for personer over 21 år. Vi må dog gerne dele hallen op i 2 områder, med to
forskellige indgange, hvilket betyder vi kan have maksimalt 20 i hallen.
Hvis man er over 21 skal man derfor være opmærksom på at benytte den rigtige indgang
svarende til den bane man skal spille på. Oversigten over indgang kan ses sidst i
dokumentet.
De følgende punkter opsummerer de ting som man skal huske når man skal til træning:
●

Bliv hjemme hvis du eller en af dine nærmeste føler sig sløj

●

Husk at bruge den rigtige indgang, samt forlade hallen af samme vej efter
træningens ophør. (Gælder ikke ungdom)

●

●

Alle skal bære mundbind (Børn under 12 år er fritaget fra kravet om mundbind)
○

Fra man går ind i hallen og indtil man skifter til badmintonsko

○

Fra aktivitetens ophør og til at man er ude af hallen igen.

Husk at stoppe træningen 10 minutter for normaltid, og mød op maksimum 5 minutter
før. Så undgår vi overlap mellem holdene.

●

Husk at omklædningsrummene er lukket af, og du skal derfor være klædt om
hjemmefra.

●

Sprit dine hænder af når du ankommer og undervejs i løbet af træningen. Der står
sprit ved indgangene og i hallen.

●

Husk så vidt muligt at holde afstand til andre.

●

Forældre bedes venligst afsætte og afhente deres børn ved hallen.

●

Det er ikke muligt at fylde vand i drikkeflaskerne, hvorfor fyldte vandflasker
medbringes hjemmefra.

●

Gode råd
○

Spillernes tasker og andet udstyr placeres adskilt med god afstand til tingene

○

Spillerne kun bruger sine egne rekvisitter, ketsjer, dunk, saks, håndklæde
m.v.

●

Cafeteriet
○

Man må gerne benytte cafeteriet, men her gælder de samme regler som på
restaurant, dvs.:
■

Mundbind når man bevæger sig rundt i lokalet

■

Mundbindet må fjernes når man sidder ned

■

Man må ikke samles i grupper større end 10

■

Husk at spritte

Ungdom
Da forsamlingsforbuddet ikke rammer personer under 21, fortsætter ungdom med de
træningstider, de havde før halrenoveringen.

Ungsenior
Alle over 21 -> se afsnittet vedrørende senior.
Alle under 21 følger normal træning.

Voksenfjer / Forældrefjer
Voksenfjer:
Blå indgang (A)

Rød indgang (B)

Lotte

Nichlas

Kim

Frederik

Kasper

Kristian

Tina

Claus

Lis

Charlotte

Brian

Lone

Sune

Karsten

Jesper

Morten

Pernille

Forældrefjer:
Har hele hallen og spiller på vanlig vis. Holdet bruger indgang B

Senior
Senior har mulighed for at spille tirsdag 19:00-20:30, og skal benytte indgang A til bane 1 og
2.

Motionist
Da hallen deles op i to, er vi nødt til at rykke rundt på nogle baner for at imødekomme
forsamlingsforbuddet på 10. Da vi først får hallen tirsdag d. 17. klokken 18, skal motionister
som normalt har deres haltid om mandagen træne som de har gjort under halrenoveringen.
De fleste skal spille på det tidspunkter de er vant til, dog kan man opleve at skulle spille på
en anden bane end man plejer.
I skal være særligt opmærksom på hvilken bane I skal spille på, og dermed også hvilken
indgang I skal bruge. Bane 1-2 skal bruge indgang A og 4-6 skal bruge indgang B.
Planen for motionist tider kan ses i dokumentet motionisttiderMax10.pdf
Særligt for onsdag 18:30-19:30
Der er lavet følgende plan for træning jævnfør mail udsendt tidligere på ugen.
Der er trukket lod om rækkefølgen på hvem der skal spille i Godthåb.
Hvis man ønsker er gøre brug af tilbuddet i Godthåb bedes man skrive en mail til
formand@svenstrupbadmintonklub.dk, så der kan aftales videre vedrørende nøgler.
Ugenummer

Godthåb onsdag 19-20

Bane nummer (Tommy,
Jens, Peter, Ulrik)

48

Kristian, Anette, Niels

2

49

Lisbeth, Anne, Margit,
Gerda

5

50

Ole, Dorte Henrik, Helle

1

51

Bent, Leif, Jan, Jesper

6

52

Tommy, Jens, Peter, Ulrik

-

Oversigt over indgange

