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Ungdoms- og seniortræning: 
 

 Omklædningsrummene må ikke benyttes og evt. drikkedunk skal fyldes hjemmefra.  
 
 Skoskifte sker på bænkene.   

 
 Ungdomsspillere må tidligst komme 10 minutter inden træningstid og skal forlade hallen umiddelbart 

efter træning.  
 
 Toilettet ved indgangen til hal B kan benyttes i nødvendigt omfang. Efter hvert træningshold har 

træneren ansvaret for rengøring/afspitning heraf. Seniorspillere bedes dog selv sørge for 
rengøring/afspritning med de udenfor toilettet opstillede rengøringsartikler.  
 

 Alle træninger stopper 5-10 minutter før tid, således der er tid til afvaskning inden næste 
hold/årgang. Alle hjælper til efter anvisning fra trænerne. Afvaskning/afspritning foregår med de i 
hallen opstillede rengøringsartikler:  

 Afvaskning af netstolper og det hvide bånd på nettet 
 Afvaskning af bænke 
 Afvaskning af overside på betonmur (høj som lav) 
 Afvaskning af tidtagerpult 
 Afvaskning af dørhåndtag ved indgangsdørene og toiletter 

 
 

Motionister: 
 

 Omklædningsrummene må ikke benyttes og evt. drikkedunk skal fyldes hjemmefra. 
 

 Skoskifte sker på bænkene.  
 

 Toilettet ved indgangen til hal B kan benyttes i nødvendigt omfang og man sørger selv sørge for 
rengøring/afspritning med de udenfor toilettet opstillede rengøringsartikler.  
 

 Alle træninger stopper 5 minutter før tid og de enklte baner/motionister har ansvaret for, at følgende 
afvaskes (med de i hallen opstillede rengøringsartikler) inden næste hold motionister indtager banen:  

 Afvaskning af netstolper og det hvide bånd på nettet 
 Afvaskning af de bænke, som man har benyttet 
 Afvaskning af overside af betonmur, hvis den har været berørt 

 
 
Holdkampe:  
 

 Omklædningsrummene må ikke benyttes (husk info til udehold herom). 
 

 Tilskuere skal sidde ned og der skal være 1 meters afstand imellem dem (dog ikke mellem tilskuere 
fra samme husstand). Der må i hallerne max. være 50 personer i alt.   
 

 Træneren/holdleder har ansvaret for afvaskning/afspritning jf. ”Ungdoms- og seniortræning” ovenfor 
samt rengøring/afspritning af toiletter.  

 
 
Klublokale:  
 

 Der må max. være 17 siddende eller 8 stående i klublokalet.  
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I tilfælde af positiv Covid-19 test: 
 

 Testes en ungdoms- eller seniorspiller positiv for Covid-19 bedes medlemmet orientere Morten Ry 
(ry@webspeed.dk) og Lasse Todberg (lato@dgi.dk) fra bestyrelsen. Træningen for den pågældende 
årgang/hold vil herefter i en periode blive lukket ned.  

 
 Testes en motionist-spiller positiv for Covid-19 bedes bestyrelsen ligeledes orienteres, hvorefter 

bestyrelsen vil orientere de motionister (og evt. seniorspillere) der opholdt sig i hallen den 
pågældende dag.  

 
 
Generelt 
 
Alle opfordres til at holde afstand, jævnligt spritte hænder samt hjælpe med, at ALLE overstående 
retningslinjer overholdes.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  


