
Opdaterede corona-retningslinier i FBK 

Regeringens seneste udmelding på pressemødet 

(23/10) om at lukke samfundet yderligere ned og 

begrænse forsamlinger til højst 10 personer, vil 

påvirke både træning og socialt samvær i FBK.  

 

Der foreligger ikke helt entydige regler fra Bad-

minton Danmark p.t., men FBK’s bestyrelse har 

den 26. oktober udsendt en skrivelse til alle med-

lemmer, om hvordan vi indtil videre skal forholde 

os. HUSK: krav om mundbind/visir fra 29. oktober 

2020 til 2. januar 2021.  

 

Træning med FBK’s træner 

Glæd dig!..... for der er indgået en aftale 

med FBK’s 1. holdstræner, Julian Hristov, 

som i en hel uge vil assistere træningen 

på alle 60+’s træningstider. Hvornår det bliver, 

kan p.t. ikke fastlægges på grund af corona-situa-

tionen. 

 
 
 

 

Julefrokost 

Det bliver desværre ikke muligt at afholde vores 

traditionelle julefrokost i år på grund af Corona- 

restriktionerne.  

 

Vi havde ellers arbejdet på en alternativ 

løsning, men med myndighedernes  

seneste sænkning af forsamlingsloftet, og at der 

ikke kan garanteres en lempelse heraf inden jul, 

ser vi os nødsaget til definitivt at aflyse. Dette 

gælder i øvrigt alle frokoster i 2020.  

 

 

 

 

Holdturnering 

Alle 3 turneringshold har været i kamp og alle-

rede spillet op til flere kampe. 

 

Vores nyoprettede 70+ hold debuterede mod 

Gladsaxe-Søborg og spillede 3-3. Et flot resultat, 

idet modstanderen vandt rækken i sidste sæson.  

 

60+’s 1.hold har spillet mod Lyngby, og da flere 

Lyngby-spillere også træner i FBK på 60+, var der 

en del på spil. Resultatet blev uafgjort 4-4, som 

alt i alt er en forbedring for FBK, der ellers har 

tabt til Lyngby de to foregående år. 

 

60+’s 2. hold spillede mod Gentofte, hvor det 

desværre blev til et kedeligt nederlag på 7-1. 

OBS! Det ER nu besluttet, at: 

alle turneringskampe, der skulle have været af- 

viklet i november, bliver flyttet til foråret 2021,  

på grund af de skærpede covid-19-restriktioner. 

Oktober 2020 
Kontakt: Torben Andersen: tman@godmail.dk 

Du kan løbende følge stillingen på alle FBK’s 

turneringshold her:  

https://www.badmintonplayer.dk/DBF/HoldTur-

nering/Stilling/#6,2020,,,,,,1112, 
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