
 
 
Covid19 - retningslinjer for Gentofte Badminton Klub 
 

Efter Kulturministeriets efterfølgende offentliggørelse af de noget mere specificerede 
retningslinjer, er følgende nu gældende: 

Hallen med banerne numre 1-4 opdeles i 2 synlige zoner med hver 2 baner med bane 1 og 2 
som den ene zone og bane 3 og 4 som den anden zone. 

Hallen med banerne numre 7-10 opdeles ligeledes i 2 synlige zoner med hver 2 baner med 
bane 7 og 8 som den ene zone og bane 9 og 10 som den anden zone. 

De tre haller er herefter opdelt i 5 zoner: 

Zone 1 omfatter bane 1 og bane 2, zone 2 omfatter bane 3 og bane 4, zone 3 omfatter bane 
5, zone 4 omfatter bane 7 og bane 8 og zone 5 omfatter bane 9 og bane 10. 

Af hensyn til smitterisikoen, er det ikke tilladt at vandre fra zone til zone under 
spilletiden - det er en vigtig regel, og er en forudsætning for, at vi fortsat kan have 
hallen åben. 

Fysisk er der i hver af hallerne trukket et afmærkningsbånd mellem de 2 midterste baner og 
hver zone må maksimalt rumme de samme 10 personer pr. træning. 

Adgang til bane 1,2, 7 og 8 sker på helt normal vis gennem den blå svingdør. 

Adgang til bane 3, 4, 9 og 10 sker via bane 5, og mens du passerer bane 5, er du iført 
mundbind og viser hensyn. 

Husk også, at du forlader din bane nogle minutter før skiftetid, så det efterfølgende hold 
uhindret kan komme frem til banen og komme i gang til tiden. 

Restriktion om brug af mundbind træder i kraft torsdag den 29. oktober, og det medfører, at 
hvis du skal indenfor i GBK, skal du være iført mundbind ved passage gennem hoveddøren 
og frem til du enten sidder ned eller skal i gang på banen eller måske varme lidt op. 

Pas på hinanden ! -  vi spritter fortsat af, holder afstand, og bruger den sunde fornuft  
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