
 

09.06.2020 

 

Genåbning af Herning Bordtennisklub 

 

Fra onsdag den 10. juni genoptages alle aktiviteter i Herning Bordtennisklub 

under forudsætning af, at nedenstående retningslinjer følges. Alle aktiviteter 

foregår i Sportscenter Herning (i multihallen bane 3). 

 

Træningstider: 

Ungdom 

Mandag: Kl. 17.30 - 19.00 

Onsdag: Kl. 17.30 - 19.00 

 

Senior 

Mandag: Kl. 19.15 - 21.30 

Onsdag: Kl. 19.15 - 21.30 

 

BAT 60+ 

Onsdag: Kl. 09.30 - 12.00 

 

 

Herning Bordtennisklub følger myndighedernes anbefalinger og tager 

udgangspunkt i retningslinjerne fra Bordtennis Danmark.  

 

Følgende retningslinjer er gældende for brug/deltagelse: 

  

● Der holdes generelt afstand mellem de tilstedeværende personer, gerne 

1,5 – 2,0 meter.  

 

● Alle spillere/personer afspritter eller vasker hænder inden indgang til selve 

bordtennislokalet.  

 

● Bordene og andre relevante kontaktpunkter afsprittes før og efter hver 

træning (OBS! borde rengøres med vand og sæbe!). Trænerne er 

ansvarlige for afspritning. Ved BAT 60+ og seniortræning vil der være 

udpeget en person, der sikrer at dette sker ved opstart af hver træning.  

 

● Hvert bord opsættes af de 2 spillere, som skal spille ved bordet. Før og 

efter opsætning afsprittes hænder. 

 

● Der må aldrig være mere end 2 spillere ved samme bord.  

 

● Bordene opstilles med minimum 2 meters afstand. 
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● Spillerne bytter ikke side under træning eller sætspil og træningen 

gennemføres som udgangspunkt uden skift af træningspartnere, se dog 

nedenstående.  

 

● Ved skift af spillere ved et bord, rengøres bordet (med vand og sæbe!).  

 

● Der benyttes så vidt muligt eget personligt bat. 

 

● Skal der lånes et bat, skal dette afsprittes før og efter brug. Det samme 

lånebat skal benyttes under hele træningen. 

 

● Hvert bord spiller med max. 3 stk. “egne bolde”, som afsprittes før og 

efter brug. 

 

● Der må ikke benyttes bordtennisrobot eller kinatræning.  

 

● Der gives ikke hånd efter træning/kampspil. 

 

● Der må ikke tørres hænder af på bordet. 

 

● Trænere må ikke korrigere eller give råd til spillerne ved at gå tæt på 

spillerne, men skal holde afstand på mindst 2 meter under hele 

træningen.  

 

 

Retningslinjerne er gældende indtil andet meldes ud. 

 

 

Er der spørgsmål så spørg hellere en gang for meget end for lidt.  

 

 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen, Herning Bordtennisklub 

 

 

  

 

2 


