
Kære klubformand 

Rødovre, den 4. august 2020

Velkommen til en ny sæson.

Sæsonen starter op i næste uge, men enkelte klubber har valgt at starte allerede i denne uge. 

Der er kommet en ny klub til og beklageligvis er der 2 der er lukket, dog er det meget positiv  at vi har lejet 
flere baner ud i år end sidste år.

Men hensyn til forsamlingsantallet skulle der ske en ændring her den 8. august, men lad os se hvad vores 
regering gør, om de bibeholder den eller der øges. Uanset hvad der sker, betragter vi de enkelte klubber 
som hvert sit selskab, og derved kan vi sikkert afvikle klubtræning. 

Der er taget foranstaltninger på følgende måder: 

1. Der er opstillet håndsprit ved alle nedgange til banerne

2. Der er på de fleste borde opstillet håndsprit 

3. Alle der kommer i hallen bedes holde afstand, især ved køb i baren og ved receptionen

4. Når en gæst har lånt en kugle i hallen skal den blive liggende ved banen, og man skal blive 
    på den bane man er tildelt

5. Når en gæst har lejet et par sko, skal de efter endt brug lægges op i kassen ved skoreolen 

6. Når en bane er færdig aftørres tastatur og stole ved hver bane (*)

7. Når der har siddet gæster ved et bord aftørres det efter endt brug

8. Restaurationen er forbeholdt vores spisende gæster 

9. Vi håber på jeres forståelse for at der laves restriktioner for lån af klublokaler 

(*) BEMÆRK, når vi kommer i gang med træningen kan der være tidspunkter hvor vi skal bede jer have 
tålmodighed, da vi lige skal have ordnet baner. Hjælp jer selv ved at tage sprit på hånden inden i benytter 
tastatur.

Lad os hjælpe hinanden med at passe på alle – og tak for jeres forståelse. 

Med venlig hilsen
World Cup Hallen 

Gert Nielsen
forretningsfører


