
    

 

DANMARK LUKKER OP for fase 3 – nu med badminton 

 

Kære alle 60+ medlemmer 

Så fik vi lov, og ih hvor vi glæder os til at se ENDELIG 

jer alle sammen tilbage på badmintonbanen igen.  

Hallen åbner på mandag den 15. juni 2020 og er åben 

sommeren over efter de regler, som FBK’s bestyrelse 

har udsendt til alle medlemmer den 10. juni. 

Det vil sige, at der er visse restriktioner i disse corona-

tider, der skal efterleves. , og Brug jeres sunde fornuft

for 60+ skal vi især være opmærksomme på følgende: 

 Mød først frem ved træningens start. Hold afstand 

og afsprit hænderne. Der er håndsprit til rådighed i 

hallen. 

 

 Der må maksimalt være 16 personer i hallen. Hvis 

der kommer flere, må disse vente i caféen, indtil 

spillerunden er færdigspillet, og derefter blive ind-

skiftet successivt. 

 

 Omklædningsrummene og TOILETTERNE spærres 

af, så I skal klæde om hjemmefra, for der er ingen 

bad eller toiletfaciliteter til rådighed. 

 

 Der vil være normal opvarmning. Husk at holde 

afstand, både ved løb i hallen og ved øvelserne. 

 

 Slagøvelser droppes i sommerperioden. 

 

 Så vidt det er muligt, spilles der med den samme 

 hele træningen. Men ingen high-five. makker

 

 Efter hver spillerunde skal de brugte bolde smides i 

skraldespandene, der står mellem banerne. 

 

 Træningen skal i sommerperioden afsluttes efter 1½ 

time. 

 Det er aftalt med holdlederne, at de efter trænin-

gen i perioden 1. juli-15. august har ansvaret for at 

afspritte bænkene og at vaske gulvet i hallen. Stor 

tak! Halinspektør Kim sørger herfor i juni. 

 

 Caféen holdes åben i overensstemmelse med for-

skrifterne. Så husk 1 meters afstand til hinanden. 

Drikkevarer kan som sædvanlig købes i caféen, hvor 

der også er opstillet håndsprit. Afsprit hænderne, 

inden I åbner køleskabet. 

Holdledere for træningen indtil 15. august 2020 

Vi starter forventningsfulde ud og spiller med komplet 

ugeprogram, også i sommerperioden. 

Dag Holdleder Subsitut 
Mandag  
kl. 10-12 

Niels Soelberg  

Mandag  
kl. 12-14 

Torben Andersen Dan Eriksen 

Tirsdag  
kl. 10-12 

Tonny Jensen  

Tirsdag  
kl. 12-14 

Niels Jørgen Madsen Dan Eriksen 

Onsdag  
kl. 10-12 

Rigmor Axelsen  

Onsdag  
kl. 12-14 

Niels Jørgen Madsen Dan Eriksen 

Torsdag  
kl. 10-12 

Tonny Jensen Torben Andersen 

Fredag  
kl. 10-12 

Torben Andersen Dan Eriksen 

HUSK, at hallen eventuelt er udlejet den 29. juni-3. juli 

og den 3.-5. august 2020. Besked herom følger senere. 

 

Juni 2020 
Kontakt Torben Andersen: tman@godmail.dk 


