
 

   

 

 

Retningslinjer for badminton i VBC som følge af COVID-19 (pr. 6./5 - 2021) 
 

Træning (ungdom, senior og veteran): 

- Træningerne stopper 10 minutter tidligere end normalt, så der kan blive luftet ud inden næste hold.  

- Alle spillere og trænere skal spritte hænder af før og efter træning. Det gælder uanset, om man efter træning 

går i bad i omklædningsrummet eller ej.  

- Vi opfordrer til, at man fylder vanddunk op hjemmefra. 

- Hvis man er syg, 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. 

- Forældre skal hente på parkeringspladsen. 

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

- Trænerne lufter ud mellem træningerne. 

- Ingen tilskuere i hallen.  

- Det vil være muligt at købe sodavand mv., men man skal afspritte hænder, inden man åbner køleskabet, 

tager müslibarer mv. Ungdomsspillere må dog ikke selv tage fra køkkenet, men skal bede trænerne om de 

købte varer. Vi opfordrer til, at al betaling sker via mobilepay (til box16818). 

- Det er tilladt at opholde sig i klublokalerne efter sin egen træning, men lokalerne skal forlades 10 minutter 

inden den igangværende træning slutter. Hvis man er på en træning kl 15-16, og der er en anden træning 

16-17 må man altså opholde sig i lokalerne fra 16:00-16:50. 

- I herrernes omklædningsrum må der maksimalt være 6 personer. I damernes omklædning må der maksimalt 

være 4 personer. Ved brug af omklædningsrummene skal dette ske efter den næste træning er sat i gang. 

Således undgår vi overlap. Vi opfordrer dog stadig til at omklædning sker hjemmefra. 

- 18-årige må gerne spille med på deres ungdomstræninger ved fremvisning af gyldigt coronapas. 

- Alle på eller over 18 år skal fremvise gyldigt coronapas ved ankomst til træner eller bestyrelsesmedlem. 

 

Baneudlejning:  

- Baneudlejning for ikke-medlemmer i VBC er lukket. 

- Medlemmer under 18 år må benytte hallen udenfor deres træning, hvis de har en aftale med Teis 

(vbc.ungdom@gmail.com) og er ifølge med et medlem på mindst 15 år og maks 17 år. 

- Medlemmer på 18 år eller derover må benytte hallen udenfor deres træning, hvis en træner eller et 

bestyrelsesmedlem er til stede i hallen og kan tjekke gyldigt coronapas.  
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