
                                                 
 

Holmegaard Badminton Klub 

 

Til Alle medlemmer i Holmegaard Badminton Klub. Fensmark den 27. april 2021 

 

Vi er nu ved afslutningen af endnu en sæson. Den blev noget anderledes, end vi ellers har 

prøvet. 

Vi startede i en tid med corona. Det så ud som om, der var kontrol over pandemien, men 

det var der ikke helt. 

Opstarten var med spil hver anden gang, herefter blev der lukket helt ned fra den 11. 

december 2020. 

Hvilket har bevirket, at vi ikke har rørt fjerbolden siden.  

Det ser ud til, at der fra den 6. maj er en åbning også for personer 

mellem 18 og 70 år. Indtil da er der mulighed for at spille hvis I er over 70 

år og kan vise Coronapas. Der må kun være ti i samme gruppe, men der 

må gerne være flere grupper samtidig. De må ikke blande sig, og der 

skal være afstand mellem grupperne (gerne 2 m), men det er ikke et krav 

denne gang. 

Fra på mandag må der klædes om og bades i hallens omklædningsrum.  

Der må være syv i de små omklædningsrum og 14 i det store 

omklædningsrum. 

Vores sæson slutter jo den 1. maj, men  

der vil være mulighed for at træne onsdage fra den 12. til den 26. maj fra 

kl.18 til 21 indtil videre. Det kan forlænges, hvis der er ønsker om det. 

 

For at vi kan få et overblik over, hvor mange der vil benytte sig af muligheden, må I meget 

gerne melde tilbage til John på mail: holmegaardhallen@holmegaardhallen.dk eller telefon 

40618683 inden 1. maj. 

Til Alle der ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet, ønsker vi Jer en rigtig god sommer, og vi 

ses igen onsdag den 1. september 2021 

På grund af forsamlingsforbuddet afholdes generalforsamingen til september. 

Husk at følge med i corona udviklingen. 

Med sportslig hilsen 

Holmegaard Badminton Klubs bestyrelse 
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