
 

Infobrev	vedr.	håndtering	og	ændrede	retningslinjer	ifht.	Covid-19	
	

Kære	alle	aktive	medlemmer	i	Brylle	Gymnastikforening	
 

Vi glæder os vildt meget til at komme i gang og se jer alle, men da Corona virus stadig er i blandt os, får I her 

informationer om Brylle Gymnastikforenings håndtering og ændrede retningslinjer for den kommende sæson. 

DGI har udstukket følgende anbefalinger: 

• Forsamlingsforbuddet på 100 personer må ikke overskrides. 
• Der skal minimum være 4 kvm. pr. person i lokalet ved fysisk aktivitet. 
• Der bør være 2 meters afstand ved fysisk aktivitet. 
• Alle deltagere skal registreres til hver træning af hensyn til kontaktsporing. 
• Alle udøvere har sprittet/vasket hænder inden træning. 
• Deltagere, der ikke er selvtransporterende bør afleveres udendørs, eksempelvis foran hallen, hvor træningen 

afholdes 
• Deltagerne skal så vidt muligt komme omklædt. 
• Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg eventuelt hold med god tid imellem 

eller benyt forskellige indgangs- og udgangsdøre. 

 

Brylle Gymnastikforening gør følgende tiltag for at understøtte anbefalingerne: 

• Der er antalsbegrænsning på holdene, således forsamlingsforbuddet og anbefalede antal kvm. pr. person 
ikke overskrides. 

• På de hold hvor det er muligt, placeres deltagerne med passende afstand. På springhold og børnehold hvor 
modtagning er nødvendig prioriteres dette selvfølgelig. 

• Instruktøren på holdet er ansvarlig for at registrere alle deltagere hver gang. 
• Sprit til hænder og redskaber stilles til rådighed. Redskaber og rekvisitter afsprittes efter hver træning 

(deltagerne må så vidt muligt gerne hjælpe med dette). 
• Vi beder om at forældre, søskende og andre der ikke deltager i træningen venter udendørs (så vidt det er 

muligt). På skolen vil vi bede om, at jer der ankommer til træning går ind af den sædvanlige indgang 
(Glasdøren i skolegården). Deltagerne vil efter endt træning blive sendt ud af døren fra omklædningsrummet 
(på siden af gymnastiksalen, ud mod skolegården). 

• Alle deltagerne kommer så vidt muligt omklædt. 
 

Derudover gælder det vist bare om at bruge den sunde fornuftJ  

Vel mødt. På vegne af alle instruktører og bestyrelsen i Brylle Gymnastikforening 


