Vi kan holde gang i badminton i SIF Assentoft,
når vi overholder retningslinjerne
Alle over 12 år skal bære mundbind til og fra
aktiviteten
SIF Assentoft anbefaler, at forældre ikke opholder
sig i hallen under træning. Benyt gerne cafeen
Vi hjælper hinanden med at overholde
retningslinjerne, så vores idræt kan fortsætte!

MiniTon
Forældre og børn kan fortsætte træningen som vanligt
Jvf Kulturministeriet:

”Der må fortsat afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år. Der må
desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, f.eks. til
babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en træner på et idrætshold.”

Trup 1 og 2
Holdet træner som vanligt
Jvf Kulturministeriet:

”Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede.”

Voksenfjer/Badminton for Unge
Holdet opdeles i zoner, hvis der er mere end 10 deltagere incl træner
Jvf Kulturministeriet:

”Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede.”
”Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre
zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser
banen/zonen.”

Motionister/Baneleje
Banerne inddeles i zoner: Bane 1+2, Bane 3+4, Bane 5+6, med max 10 personer i hver zone.
Jvf Kulturministeriet:

”Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig
afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter
mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor,
skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen.”

Har du spørgsmål vedr de nye retningslinjer kan bestyrelsesmedlem
Lone Johansen kontaktes på 20 94 55 64
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