
Til samtlige klubber og deres medlemmer
som har kontraktlige tilhørsforhold til World Cup Hallen

Rødovre, den 29. marts 2020  

Vedr. Corona Covid-19

Det er triste dage, vi oplever, med diverse påbud og nedlukninger af centre og idræts faciliteter, trist – men 
nødvendigt. Vi kan kun håbe, at de tiltag, der er taget, kommer os til gode på den anden side, hvor vi igen 
kan påbegynde vores aktiviteter. 

World Cup Hallen har allerede udsendt mail til klubbens formand, hvor vi har informeret om, at de 
indgåede kontrakter er suspenderet, og at træningssæsonen forlænges med 14 dage. Da man nu har 
forlænget nedlukningen af World Cup Hallen med yderligere 14 dage, så skal vi informere om, at ALLE 
klubber med kontraktbaner kan træne til udgangen af juni måned. 

Det betyder derfor, at åbningstiderne i juni måned IKKE ændres som normalt. Der holdes åbent alle dage 
fra kl. 11.00 – 21.00, så klubberne kan træne som normalt. Fredag og lørdage fra kl. 11.00 – 24.00. Der vil 
ske nogle ændringer af åbningstiderne i køkkenet, men herom senere. 

En ellers fantastisk og positiv udvikling i økonomien i World Cup Hallen bliver nu fuldstændig stoppet, og fra
den ene dag til den anden er hallen lukket og ingen indtægter kommer i kassen. Vi har modtaget afbud fra 
samtlige selskaber, der skulle have været i hallen i marts, april og maj måned. 

Det er store tal, vi har mistet, og så er der den løbende omsætning, som klubber hver dag generer i hallen.

World Cup Hallen har hjemsendt alle vores faste medarbejdere og er i disse dage i gang med at sætte os ind
i de mange støtteordninger, der er. Hele ledelsen og bestyrelsen i World Cup Hallen arbejder på højtryk for 
at finde på hvilke muligheder, vi har for at komme igennem krisen på den bedst tænkelig måde. 

Det kræver stor velvillighed fra klubberne og deres medlemmer for at komme igennem denne meget svære
periode, og vi håber og tror på, at alle vil være med til at gøre en forskel i World Cup Hallen.

Vi arbejder på tiltag, som snarest udsendes til klubberne. 

Med venlig hilsen
World Cup Hallen

Gert Nielsen
Forretningsfører


