UIF Badminton
Retningslinjer der er lavet udfra Corona-Regler i Holstebro Kommunes sport og fritidsfaciliteter, samt DIF/DGI
retningslinjer for sportsudøvere.
Fredag annoncerede statsministeren nye restriktioner, som rammer foreningslivet hårdt. Forsamlingsforbuddet sænkes blandt andet til 10 personer for personer over 21 år, fra mandag d. 26/10
og fire uger frem.
Forbud mod at forsamles mere end 10 personer.
Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden
overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer
over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.
Ved UIF Badminton ungdom er vores hold inddelt, således alle
børne og ungdomshold, ikke når over det tilladte, hvorfor der ikke
er behov for yderligere inddeling.
Vi afventer på nuværende tidspunkt, Badminton Danmark vedrørende deltagelse og afholdelse af stævner. – der vil blive meldt nyt
ud, så snart der er klarhed over dette område.
Ved UIF Badminton motionister/voksne træner vi maksimalt 8
spillere ad gangen, i den kommende periode bliver træningen inddelt, så der er 10 minutters pause imellem træningen. På den måde kan alle spillere nå at komme ud af multisalen, før de næste går
ind.
Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter,- idrætshaller.
Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den pågældende kulturinstitution og idrætsfacilitet.
Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned. Kravet om
brug af mundbind eller visir gælder heller ikke for optrædende og udøvere
mv. under disses optræden og udøvelse mv. Kravet gælder dog umiddelbart før og efter. I idrætscentre hvor der krydses fællesarealer, bæres der
mundbind frem til det lokale, hvor der dyrkes idræt.
Ellers gælder følgende: at når man går ud af omklædningsrummet i sit
idrætstøj, skal man ikke have mundbind eller visir på.
Ved UIF Badminton bæres der mundbind, når man træder ind i
Vestjysk fritidscenter og indtil man er i omklædningsrummet, eller
indtil man er i multisalen/hallen.
@: badminton@ulfborgif.dk
W: www.ulfborgif.dk
T: 40 55 00 07

