Badminton i Brabrandhallen – under de skærpede coronarestriktioner
01.11.2020
På grund af de skærpede retningslinjer i forhold til forsamlingsforbud er det nødvendigt at
lave nogle ændringer til afviklingen af badmintonaktiviteterne for at kunne efterleve
myndighedernes påbud.
Forudsætning for at vi kan genoptage badmintontræningen:
- Træning kan fortsætte i grupper/zoner på max 10 personer.
- Afstanden mellem træningsgrupperne skal være min. 2 m og skal være tydeligt fysisk
markeret.
Derfor indfører vi disse tiltag, som skal efterleves:
-

Hallerne opdeles i 2 zoner.
Zone 1: Bane 1-3 (Baner tættest på indgangen)
Zone 2: Bane 4-6 (Baner længst væk fra indgangen)
Der er lavet ny banefordeling (se vedhæftede oversigt)
Max 10 personer i hver zone, og personerne må ikke skifte zone under træningen.
Zonerne vil udover skiltning være markeret med bænke eller kegler.
Bane 3 og 4 må KUN anvendes til single kampe for at kunne overholde afstandskravet
på 2 m mellem zonerne i hal 1.
Der skal være en tom bane mellem træningsgrupperne i hal 2 af hensyn til
afstandskravet.
Træningen skal afsluttes 5 min. før tid og hallen forlades umiddelbart efter.
Det er kun tilladt at være de tilmeldte antal personer på banerne jf. banefordeling.
Det er IKKE tilladt at bruge omklædningsrummene.

Der ophænges skilte, som vil anvise, hvor man skal færdes for at kunne komme til banerne i
de respektive zoner.

Husk:
-

At bære mundbind ved færden i hallen og ophold på tilskuerpladserne.
At medbringe sprit og spritte hænderne hyppigt af
At blive hjemme hvis du har symptomer.
At holde afstand til hinanden.

Tiltagene vil være gældende så længe forsamlingsforbuddet er max. 10 personer.

Konsekvenser ved overtrædelse af forsamlingsforbuddet
Ud over øget risiko i forhold til coronasmitte, vil personer som overtræder
forsamlingsforbuddet på de 10 personer i hver zone, kunne risikere at blive pålagt en bøde
på 2500 kr. pr. person, såfremt politiet skulle komme forbi og kontrollere forholdene i hallen.
Herudover vil badmintonforeningen blive pålagt en bøde på 10.000 kr.
Skulle det ske vil vi blive nødt til at aflyse træningen.

Vi håber med ovenstående tiltag at kunne opret holde træningen for alle motionister og
samtidig efterleve myndighedernes påbud og anbefalinger.

Vi ønsker jer en god og sikker træning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

