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Velkommen tilbage…

Kære spiller i Avarta
Når træningen starter igen, er der en række praktiske ting, vi skal overholde og træningen vil være anderledes

end du har været vant t il.

· Træningen foregår i grupper på max. 9 spillere. Det betyder, at du ikke kommer t il at træne sammen med

alle de holdkammerater, du er vant t il at træne. I vil også skulle træne på lidt forskellige t idspunkter og

måske på andre dage.

· Inden du kommer t il t ræning, skal du vaske hænderne/ sprit te hænderne af.

· Du skal selv medbringe en fyldt drikkedunk, da der ikke vil være mulighed for at fylde den på anlægget.

· Du skal møde omklædt, da omklædningsrummene ikke vil være åbne. Du kan derfor heller ikke klæde om

og bade efter træning.

· Hvis dine forældre eller andre, afleverer dig t il træning, må de ikke komme længere end p-

pladsen/ cykelstat iverne. De må ikke være på anlægget under træningen.

· Café Avarta og alle øvrige lokaler er lukket. Materialerummene er åbne for trænerne, som også sørger for

at tage bolde og toppe med ud.

· Når du skal t il og fra træningsbanen, vil vi bede dig følge den vej, der er vist på oversigtstegningen.

· Hvis du under træningen får brug for et toilet, vil der være adgang t il 1-2 toiletter. Toilettet skal rengøres

med sprit  før og efter.

· Når træningen er slut, skal du forlade anlægget. Du må derfor ikke vente på kammerater i de andre

grupper, som træner på lidt andre t idspunkter.

· Hvis du får symptomer på COVID-19, må du først deltage i træningen igen, 48 t imer efter symptomerne er

ophørt. Husk at melde afbud t il din træner.

· Hvis du får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal du eller dine forældre kontakte

Susanne Birk Thomsen eller Lisa Andersen. De vil sørge for at orientere dine trænere og holdkammerater.

· Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er I velkomne t il at kontakte Susanne eller Lisa.

Kontaktpersoner:

Susanne Birk Thomsen Lisa Andersen

sbt.avarta@gmail.com la@avarta.dk

28 91 81 38 23 32 74 14


