
NY COVID-19 OPDATERING  24. september 2020 

SFS-Bowling Corona regler ifm. afvikling af turnering. 

Alle gæster i centret skal bære mundbind eller visir hvis man ikke sidder ned. 

Vi behøver ikke have mundbind eller visir på når vi er på banerne og spiller. 

I området bag ved banerne skal man have mundbind eller visir på. 

I skal selv medbringe mundbind eller visir. 

Vi skal overholde forsamlingskravet på 50 personer, dvs sige at holdene der 
spiller hhv. 18.00 – 19.00, 19.00-20.00 og 20.00-21.00 er 3 forskellige grupper 
som ikke skal blandes. 

Holdene bedes kun møde op med dem som også spiller. Ingen supportere.  

Spilleregler. 
Vi spiller open og ikke league.  NYT: Efter 1 serie byttes der baner. 
Man bør sidde ned indtil det er ens tur. 
Når man er færdig med at spille de 2 serier pakker man sine ting sammen og bliver ved 
banerne indtil alle er færdige. 
 
Holdene som er klar til at spille kl. 19.00 venter i området ved poolborde, lænestole. 
Skal gå ned til banerne ved trappen ned til bane 9 og 10. 
 
Når alle hold er færdige ca. kl. 19.00 forlades banerne ved trappen ned til bane 5 og 6. 
 
Næste rundes hold kan nu indtage banerne og gå i gang med kampene. 
Det samme gentager sig så klokken 20 når sidste runde skal i gang.  
Holdene venter i området ved poolborde og lænestole. 
• Hygiejne 

• Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit - Medbring gerne eget håndsprit - Host eller nys i dit ærme. 

• Fysisk kontakt og kontaktpunkter 

• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns fysisk kontakt. 

• Lad en anden atlet komme væk – inden en ny går frem.  

• Begræns sang, høj tale/råb. • Man bruger sit eget materiale og ikke andres 

• Man holder sig til sin egen gruppe – uden at går rundt og være social.  

Hjælp os med at overholde disse simple regler 

så vi i fremtiden kan have en bowlingturnering. 
Med venlig hilsen 

SFS-Bowling 


