GENÅBNING AF FITS-U
HURRA! Så får vi endelig lov til at åbne FITS-U igen, og det er vi meget glade for, men det bliver
desværre i begrænset omfang.
Krav om fuldtidsbemanding og kontrol af corona-pas gør desværre, at vi ikke kan tilbyde et FITS-U
som vi plejer. Det betyder at vi alle skal strække os lidt længere, men vi håber på at glæden ved at
kunne træne igen opvejer de besværligheder det medfører. Vi vælger dog fra hallens side at sætte
bemanding på weekender og tider hvor vi ellers ville have haft lukket, for at give vores
medlemmer mulighed for at komme ind og svede. Vi henstiller og håber at I som medlemmer ALLE
støtter op om følgende tiltag, da vi alternativt ud over at skulle betale en stor bøde, kan tvinges til
at lukke centeret igen.
Tiltagene er som følger:
1. Begrænsede åbningstider:
Mandag til Fredag:
7.00 til 22.00
Lørdag, Søndag og helligdage 8.00 til 16.00.
Ved lukketid skal man have forladt omklædning og hal.
2. MAX 15 personer i rummet ad gangen. Sidst tilkomne må vente i sportscafeen i tilfælde af
trængsel. Dette overvåges løbende via kameraovervågning fra sportscafeen. Ring evt. i
forvejen på 48712444 og hør om der er plads.
3. Adgang skal fremover ske ad hallens hovedindgang og der skal fremvises CORONAPAS på
ALLE brugere i sportscafeen før man begiver sig til omklædning, hhv. træningscenter.
Adgangen ved spejderhytten lukkes midlertidigt.
4. Omklædning skal fremover foregå i omklædning 1 - 4, og de normale omklædninger er
lukket midlertidigt. Der er mulighed for omklædning, men pt ikke bad.
5. Alle besøgende SKAL individuelt indtaste adgangskode, ved indgang aht. smitteopsporing.
6. Rengør udstyret, hver gang du forlader det for at udføre en anden øvelse.
7. Planlæg din træning, så du kun anvender en station ad gangen. Så spærrer du ikke for
andre.

Overtrædelse af disse krav er vi nødsagede til at slå ned på i form af bortvisning og evt. eksklusion,
da overtrædelse kan medføre store konsekvenser for både hallen og alle øvrige medlemmer.
Så snart kravet om fuldtidsbemanding bortfalder, vil de normale åbningstider genoptages.
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