
 
 

Kære klubformand  
 

Rødovre, den 8. september 2020  

SÅ ER DEN GAL IGEN 
 
Indledningsvis vil vi gerne anmode om, at du allerede ved modtagelsen af 
nærværende skrivelse videresender den til alle dine medlemmer, så vi er sikre på, at 
alle har fået informationen.   
 
Vi har beklageligvis fået af vide, at vi igen skal til at indskærpe overfor alle, der 
kommer i bowlinghallen, at man ALTID skal holde AFSTAND, og at man løbende skal 
vaske sine hænder / eller spritte af.  
 
Det er blevet os oplyst, at vi godt kan have flere klubber på banerne ad gangen, dog 
må INGEN være mere end 50 personer. World Cup Hallen vil de næste 2 uger sørge 
for, hvis det på nogen måde er muligt, at have en ledig bane mellem klubberne.  
 
World Cup Hallen vil mandag-torsdag skære ned på det antal af løsbowlere, der 
kommer i hallen.  
 
De personer, der har træningskort skal være opmærksom på, at vi kan sige nej til at 
give jer baner, hvis det viser sig at være et antalsmæssigt problem.  
 
Vi kan IKKE NOK INDSKÆRPE, at man bedes tage den nuværende situation alvorlig, 
da vi meget nødigt skal hen, hvor vi kan risikere at lukke helt ned.  
 
Derfor skal ALLE være påpasselige og huske på, at hvis man venter på at komme ned 
til sin træningsbane, KAN DET FØRST ske, når stole og tastatur er sprittet af ved 
banerne. Så når du er færdig med at spille, bedes du forlade din bane, og så vil 
personalet straks gå i gang med at spritte af. Der gives tegn på, hvornår du må gå 
ned på banerne.  
 
 

 



 
 

Når du forlader banerne, vil det være en stor hjælp, hvis man går op fra banerne ved 
bane 3, og dem der går ned på banerne går ned ved bane 26. På den måde bliver der 
ikke en masse personer, som står i vejen for hinanden, og så vil det blive mere 
overskueligt.   
 
Omkring kampafvikling de kommende 2 uger er vi ved at rykke lidt rundt på nogle 
hold, så vi ikke skaber problemer for os selv og jer. Det er især ved skift mellem 
starterne, der kan være problemer.  
 
DERFOR ER DER NU FØLGENDE REGLER, DER GÆLDER PÅ KAMPDAGE: 
 
Når du befinder dig i World Cup Hallen og ikke spiller, skal du sætte dig ned på en 
stol. Hvis du spiller kamp, skal du blive på den bane, du er tildelt. Når kampen er 
færdig bedes du gå op i det store mødelokale, og her skal du vente til personalet er 
klar med at spritte af, og de personer, som venter på at komme ned og spille får lov 
til at gå ned på banerne. Herefter vil bordene i gangarealet blive tørt af, og i kan så 
sætte jer ved disse borde.  
 
Gør jer selv og os en stor tjeneste, sørg for at sætte dit glas, tallerken, kop eller 
anden service på vognen i hallen. På den måde kan personalet hurtigt få gjort borde 
og stole rene igen.  
 
Kære bowlingven! 

Dette er ikke gjort for at genere dig, men udelukkende et tiltag der er nødvendigt, 
da der desværre er nogle, som ikke overholder de gældende regler.  
 
Disse retningslinjer er gældende indtil 22. september 2020. 
 

HJÆLP DIG SELV – HJÆLP DINE VENNER – PAS PÅ HINANDEN. 

 

 

                                       


