Den 27.10.2020
Kære U17/19M- spillere og forældre
I er tilmeldt turnering i KBK i den kommende weekend - et arrangement vi
har valgt at gennemføre i overensstemmelse med Badminton Danmarks
seneste udmelding - og efter de retningslinjer, der aktuelt er gældende. Det
betyder, at vi har måtte aflyse Mix-rækken, for at tilpasse antallet af
mennesker i hallen ift. vores kvadratmeter og for at give os mulighed for et
ophold midt på dagen, hvor vi lufter ud og rengør kontaktflader.

Det er vigtigt, du læser retningslinjerne godt igennem før turneringen.
Hvem må være til stede
• Der er adgang for tilmeldte spillere (disse krydses af ved indgangen via deltagerlisten)
• Du får anvist en plads i hallen (med navneskilt) med dine klubkammerater, hvor I kan have base
og sidde med en meters afstand.
• Der er adgang for 1 træner/holdleder pr. klub (denne registreres med navn og telefonnummer i
døren og får tildelt en plads)
• Forældre, kammerater eller andre ledsagere har desværre ikke adgang på området, hverken før,
under eller efter kampene
• Du må tidligst ankomme en halv time inden kampstart
• Du skal forlade klubben umiddelbart efter, du har spillet din sidste kamp
• Semifinaler og finaler søndag afvikles med dommere
Værnemidler og afspritning
• Du skal afspritte hænder når du går ind og ud af hallen, før og efter kampene - og ved behov
(der er opstillet sprit ved indgangene og ved hver bane, men du opfordres til også at medbringe
din egen sprit, så der ikke opstår trængsel ved beholderne)
• Du skal bære mundbind i hal og fællesområder med mindre du spiller kamp eller sidder ned (du
skal selv medbringe mundbind til hele dagen)
• Før du forlader hallen aftørres din plads (bænk og væg) med overfladesprit (som er tilgængeligt i
hallen)
Øvrige regler tiltag
• Vi forventer at dine kontaktoplysninger er opdaterede på Badmintonplayer i fald der er behov for
at få kontakt med dig efter turneringen
• Vi opfordrer desuden til at du er tilmeldt appen smittestop
• Du skal møde omklædt og vi opfordrer til at du bader og klæder om hjemme efter kampene
(spillere der kommer langvejs fra kan benytte bad/omklædning)
• Du skal sørge for at holde 1 meters afstand til andre spillere og frivillige
• Du skal selv medbringe mad og drikkevarer og evt. bestik (der kan købes sodavand og et lille
udvalg af slik/snacks på 1. sal - der betales med mobile pay). Der er mulighed for at hente
forsyninger i både supermarkeder, caféer, bagere mv. i umiddelbar nærhed af hallen)
Afvikling af kampene
• Når kampene kaldes ud henter førstnævnte spiller kampseddel, kuglepen og bolde ved bordet,
der er anvist til dette
• Samme spiller skriver på kampesedlen, afleverer denne ved dommerbordet og lægger
kuglepennen i beholder (til afspritning) efter kampen
• Spillerne tæller selv kampene (semifinaler og finaler afvikles med dommere)
Vi vil være et større antal frivillige i hallen til at guide jer gennem turneringen og minde jer om
retningslinjerne undervejs. Vi vil glæde os til, sammen med jer, at skabe en ansvarlig ramme og
samtidigt få jer på banerne til noget god badminton.
Vi ses i KBK - og vi glæder os - mvh USU/Københavns Badmintonklub

