
Åbning af anlæg - Sådan kan der spilles tennis under Corona 

 Hej Alle  

Så er der gode nyheder omkring åbning af vores anlæg for 2020 sæsonen. Som de velorienterede 
mennesker I alle er, kommer det nok ikke bag på nogen, at vi i år får nogle lidt andre regler, som vi 
skal rette os efter.  

For at kunne spille skal man naturligvis som altid have betalt sit kontingent, dette er muligt nu på 
klubmodul. Derudover bedes alle følge de retningslinjer, som er nævnt her i mailen samt læse de 
plakater der vil blive sat op i pusterummet.  

De generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne skal overholdes. Det indebærer 
blandt andet:  

At man ikke må samles flere end 10 personer. Der må altså kun opholde sig 10 personer på 
anlægget ad gangen.  

At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.  

At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at 
vaske hænder med vand og sæbe.  

At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.  

At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå 
straks hjem selv ved milde symptomer.  

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.  

At der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt 
opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en 
rekvisit. 

Brug evt. engangshandsker når I fejer banen.   

Klubhuset og fælles omklædnings- og badefaciliteter må ikke benyttes.  

Man skal møde op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet. 

Ankomst til klubbens banefaciliteter sker tidligst 5 minutter før starttid. Forlad banen 5 minutter 
før din booking udløber for at undgå for mange personer på anlægget samtidig. 

Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde/ketsjere/tasker. Spil med to eller flere sæt 
mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde. 



Rør ikke ved bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen. 

Medbring alle drikkevarer hjemmefra. 

Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr, Husk god håndhygiejne før, 
under og efter spil. 

Minimer sidebytte.  

Jeg håber alle vil respektere og efterleve overstående anvisninger. 

Jeg ser frem til at vi alle kan få spillet lidt tennis denne sommer på trods af den lidt specielle 
situation.   

Sidst men ikke mindst, erklærer jeg hermed sæsonen 2020 for åben.   

De bedste Tennis hilsner  

Jimmi Pilmark  

Formand Bjæverskov Tennis  

 


