COVID-19 retningslinjer for Viborg Badminton Klub
(Opdateret 26. oktober 2020)
Som det vil være de fleste bekendt, træder nye retningslinjer for håndtering af Covid-19 (Corona) i
kraft fra mandag den 26. oktober 2020.
Bestyrelsen i Viborg Badminton Klub har udarbejdet nedenstående retningslinjer, som vi finder
passende til vores omgivelser og som vi kan stå inde for i relation til retningslinjerne udgivet af
Badminton Danmark, Kulturministeriet, sundhedsmyndighederne og Viborg Kommune.
Generelt:
Bestyrelsen er nødvendigvis ikke bekendt med de rigtige løsninger på alle de udfordringer, som
løbende bliver pålagt idrætten og det frivillige arbejde. Men vi gør, hvad vi kan, følger
retningslinjer fra myndigheder og idrætsorganisationer og håber i alle forhold på jeres forståelse i
en svær tid! Har du spørgsmål, så skriv til kontoret eller ring Mobil: 21 54 49 98 Mail: vbk@pc.dk.
I VBK tror vi på tre enkle leveregler under COVID19: ✔ Brug håndsprit ✔ Hold afstand ✔ Brug
din sunde fornuft.
I bedes alle medbringe egen håndsprit til brug under aktiviteterne.
Ungdom:
Medlemmer under 21 år er friholdt for yderligere restriktioner.
Talent 1, 2 og 3 samt Boblerne 1 og 2 og EKSTRA holdet om fredagen fortsætter derfor træningen
som normalt.
Talent A:
På Talent A er der både ungdom og senior sammen, hvilket ikke længere er ”lovligt”, så træningen
bliver som følger:
 Om tirsdagen møder alle spillere under 21 år på Talent A, som de plejer. Spillere over 21 år
må IKKE møde til træning.
 Om torsdagen skal alle spillere under 21 år træne på Talent 1 fra 17.00 – 18.30 og IKKE på
Talent A.
 Om torsdagen skal spillere OVER 21 år træne på Talent A fra 20-22 – dog uden træner.
Helt generelt for alle træningstrupper: Mød ”til tiden” og ikke før tiden og gå hjem, så snart
træningen er overstået. Træningen stopper fem minutter før, så vi så vidt mulig undgår overlap.
Vi opfordrer til, at forældre ikke er i hallen under træningen. De helt små på Boblerne må dog
gerne følges ind i hallen og voksne skal være iført mundbind og kan undtagelsesvist sidde på
bænken eller i klublokalet.

Motionister og voksne over 21 år
Spillerne skal ankomme og forlade hallen med mundbind og umiddelbart før og efter deres tid.
Ift. retningslinjer fra Viborg Kommune, som kommer i dag, må der kun opholde sig 10 personer over 21 år
pr. hal af gangen.
Det betyder, at motionisterne mandag og onsdag kan spille som følger:
I lige uger spiller de ”lige baner” og i ulige uger spiller de ”ulige baner”. Dvs. at i denne uge (44) kan
motionister, der spiller på bane 2 og 4 komme og spille. I næste uge (45) kan motionister, der spiller på
bane 1, 3 og 5 komme og spille.
Vi har mulighed for at tilbyde banetider onsdag aften efter kl. 19.00, såfremt de, der f.eks. ikke skal spille i
hhv. uge 44 og 45, gerne vil spille. Skriv til vbk@pc.dk og få anvist en bane, skriv gerne et telefonnummer i
mailen, så vi kan ringe til jer.
60+ samt torsdag eftermiddag
60+ torsdag formiddag har to timers træning og I skal fordele jer på de to timer, så I max er 10 spillere i
hallen af gangen. Motionister torsdag eftermiddag kan fortsat spille, som de plejer.
Holdturnering

Vi forventer, at holdturneringen for ungdom fortsætter som planlagt eller med mindre ændringer.
Holdturnering for Senior Motion fortsætter formentlig også, da den kan spilles med fire spillere på
hvert hold, men det følger vi op på.
Omklædningsrum
Der er mulighed for at anvende omklædningsrummene – max 6 personer pr. rum.
Dog opfordrer vi til, at man klæder om hjemmefra og bader derhjemme.
Anvendelse af klublokale og Café.
Klublokalet kan fortsat anvendes til at hente vand og kaffe og for motionister til at nyde en øl/vand. Voksne
og børn over 12 år skal bære mundbind. Ungdom kan fortsætte brugen, som de plejer (f.eks. til
lektielæsning), dog er det ikke tilladt at opholde sig mere end 10 i rummet.
OBS! Borde og stole i klublokalet skal sprittes af efter brug.
Mundbind
Mundbind skal anvendes af børn over 12 år samt voksne ved ankomst til og afgang fra hallen. De må kun
tages af, når man sidder stille og/eller er aktiv på banerne.
På forhånd tak for jeres samarbejde omkring det hele.
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