Hej Badmintonvenner
For vores banelejere gælder det, at der hvor der er flere end 10 personer i hallen, skal der være en opdeling
i grupper på max 10 personer, og således at der mellem grupperne ikke er kontakt, før under og efter
træning. Det er kun tilladt at tage mundbindet af når man er på banen.
Opdeling af Dåstruphallen er pt kun nødvendig mandag og tirsdag. Her opdeles hallen med forhæng
mellem bane 3 og 4, således at der kan spilles på bane 1, 2 og 3 med i alt max 10 personer, der kan på den
anden side af forhæng spilles på bane 4 og 5 ligeledes max 10. Vognen med 3 net står ved bane 1-3 og de
sidste 2 net står ved bænken ud for bane 4-5. Det er ungdommen der sætter forhæng op og net på banerne
om eftermiddagen og de sidste banelejere der sætter net og forhæng tilbage. Forhæng sættes tilbage af
bane 4-5 og net hhv. de to grupper.


Afhentning af bolde i fugtskab aftales inden træning.



Spillere til bane 1, 2 og 3 skal gå ind af den første spiller indgang fra parkeringspladsen mens
spillere til bane 4 og 5 går ind ad spillerindgangen ved omklædningen.



På den måde skabes der mulighed for 2 grupper med max 10 i hallen, hvor grupperne ikke kommer
i kontakt med hinanden før, under og efter træning.



Derfor er der også omklædning hjemmefra, og man går først ind i hallen når det tidligere hold er
ude. Dvs. kom lidt efter din tid starter og gå lidt før din tid er slut. Husk at bære mundbind når du
ikke spiller.



Cafeteriet er lukket indtil videre.

Det er vigtigt I ved hvad bane I har lejet. For tiderne om tirsdagen fra kl. 18-19 laves der rotationsprincip
med oversidning hver 5. uge. Der udarbejdes et rotationsskema for den time der sættes op i
indgangspartierne. Singlespillerne der har lejet bane 4 tirsdag kl. 20-21 har byttet med doublespillerne på
bane 3 for at få grupperne på max. 10. Desuden er spillerne der har lejet bane 5 kl. 19-20 flyttet til kl. 21-22
samt givet plads til at spillerne på bane 3 kl. 19-20 kan flytte til bane 5.
Er man forvirret eller i tvivl kan man kontakte formanden (Egon) på e-mail eller tlf 22295133.
Regler kan ændres undervejs.
Med fjerhilsen Egon for Viby Badmintonklub

