
 
 

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

Rødovre, den 23. april 2020   

 

Vedr. World Cup Hallens situation 
 
I disse triste tider kan man blive helt glad for den opbakning alle danskere har givet hinanden ved at 
respektere de retningslinjer, der er kommet fra de officielle kanaler.  
 
Danmark åbnes nu langsomt op, og jeg tror rigtig mange glæder sig til, at man begynder at åbne mere op i 
samfundet. Hvornår der åbnes nok op til, at vi kan påbegynde at dyrke vores fælles interesse for bowlingen, 
ved vi ikke, men World Cup Hallen krydser fingre for, at det snart sker. 
 
Glædeligt er det at modtage melding fra Danmarks Bowling Forbund om, at så snart der åbnes op, vil man 
påbegynde at gøre sæsonen færdig. Vi er sikre på, at der inden længe kommer forslag til, hvordan det skal 
sikres, at det kan gøres på en forsvarlig og tryg måde.  
 
Vi i World Cup Hallen er klar til at efterleve alle de forholdsregler, der opstilles, så vi på en sikker og tryg 
måde kommer i gang med bowlingen.  
 
Situationen i World Cup Hallen er den, at med de støtteordninger der er opstillet fra staten, kommer vi 
igennem denne meget turbulente periode uden væsentlige skrammer. Der er selvfølgelig nogle ting, som er 
sat i bero, og vi skal derfor komme med følgende informationer: 
 
1. Kontrakter for den kommende sæson  

Det forventes at disse kan udsendes i den kommende uge. Vi ser så frem til at modtage materialet retur fra 
jer medio maj.  
 
2. Åbningstider over sommeren  
 
Det forventes at der holdes åbnet i juni og juli måned, da turneringen skal spilles færdig, og klubber kan 
træne samtidig. Hvordan åbningstiderne bliver vender vi tilbage med, men det forventes, at der holdes 
åbnet som normalt.  

Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen tilbage i jeres hal – World Cup Hallen. 

Med venlig hilsen 
World Cup Hallen 

 
Birger Sørensen 
Bestyrelsesformand  


