
 
 

 

Retningslinjer for badminton i VBC som følge af COVID-19 (pr. 26. oktober 

2020) 
 

Træning (ungdom, senior og veteran):  

- Alle skal have mundbind på, når man opholder sig i VBC, bortset fra når man spiller (gælder fra 29. 

oktober).  

- På senior-, motionist- og veterantræningerne må der max være 9 spillere + 1 træner i hallen på én gang 

(eller 10 spillere).  

- Spillerne må tidligst komme fem minutter før træningen begynder. 

- Træningerne stopper 10 minutter tidligere end normalt.  

- Alle spillere og trænere skal spritte hænder af før og efter træning. Vi anbefaler, at spillerne selv har 

håndsprit med. 

- Alle skal have fyldt vanddunke op hjemmefra. 

- Alle skal møde op omklædte. Det vil ikke være muligt at anvende omklædningsrum. 

- Hvis man er syg/har symptomer, må man ikke komme til træning. 

- Der skal være god afstand mellem spillerne/trænerne. 

- Musikanlæg må kun håndteres af trænerne. 

- Der skal være god afstand mellem spillernes tasker/udstyr i hallen. 

- Trænerne instruerer i, hvilke kasser brugte bolde skal lægges i. 

- Det er på eget ansvar, at man møder op til træning. 

- Trænerne lufter ud mellem træningerne. 

- Ophold i hal før og efter træning er ikke tilladt. 

- Ophold i klublokaler er ikke tilladt. 

- Ingen tilskuere i hallen.  

- Forældre skal hente på parkeringspladsen. 

- Det vil ikke være muligt at købe sodavand, slik og chips mv. 

 

Baneudlejning:  

- Alle skal have mundbind på, når man opholder sig i VBC, bortset fra når man spiller.  

- Max 4 spillere pr. bane. 

- Der vil altid være en bane spærret for spil. Banen må ikke benyttes. 

- Man må ikke komme tidligere end 5 minutter før sin banetid. 

- Man skal forlade bygningen senest 5 minutter, inden banetiden slutter. 

- Alle spillere skal spritte hænder af før og efter træning. Vi anbefaler, at spillerne selv har håndsprit med.  

- Alle skal have fyldt vanddunke op hjemmefra. 

- Alle skal møde op omklædte. Det vil ikke være muligt at anvende omklædningsrum. 



 
 

- Hvis man er syg/har symptomer, må man ikke møde op. 

- Det er på eget ansvar, at man møder op. 

- Ophold i klublokaler er ikke tilladt. 

- Ophold i hal før og efter træning er ikke tilladt. 

- Ingen tilskuere i hallen.  


