
 
 

      

       
 

Brugerinformation 
5. december 2020 

Kære foreningsleder   
 
Først vil jeg gerne have lov til at takke jer alle, for den indsats som I har gjort under hele Covid-19 og håber at i fortsat 
vil tage del i at få denne bekæmpet, tusind tak. 
 
Så kom der et yderligere tiltag omkring bekæmpelsen af Covid-19, Rødovre er jo som nok alle er bekendt med, en af de 
omegnskommuner hvor man har skærpet kravene. 
 
Dette vil betyde, at vi i hallerne fra den 7. december, for alle hold skal indfører zoner af 10 personer og det vil sige at 
man deler hallen på midten (med 2 meter afstand) så der bliver 2 zoner af 10 personer, som vi hele tiden har kørt det for 
dem over 21 år (seniorer), dette skal hver enkelt forening selv sørge for og at det overholdes. Der vil ved indgangen til 
hallen være zoneopdeling opsat. Er man i tvivl kan man altid henvende sig til personalet, som vil være behjælpelig. 
 
Fodbolden: For fodboldklubberne er det tilladt at dele kunstgræsbanerne op i felter af minimum 40 m2, hvor 10 
personer inklusiv træner, kan træne, der skal være minimum 2 m afstand mellem træningsfelterne. Opdelingen står 
klubberne selv for, dette kan ske ved kegler eller toppe, men husk synligt markeret og I skal sikre at der ikke sker 
sammenblanding af holdene under omklædning, der må ikke ske blanding af holdene under omklædning.  
 
ELITEHOLD: disse kan fortsat træne og spille som normalt og det gælder RMB, RH, RFC og Avarta som spiller i 
rækker som tillader dette. 
 
Det er foreningernes ansvar at sørge for, at rekvisitter bliver aftørret mellem skiftene og at der i omklædningsrummene 
mellem hver skifte bliver aftørret bænke og kontaktflader i rummet. 
Der vil stadig kunne hentes en lille kurv med engangsklude og rengøringsmateriale hos vagten. 
Lad os nu i flok løfte denne opgave, så vi ikke risikerer, at skulle lukke ned igen. 
Nedenstående regler er fortsat gældende: 

• Der skal være mindst 1 meters afstand mellem hver person i omklædnings- og baderum. 

• Hver enkelt bruger skal selv sørge for aftørring af omklædningsområde før og efter brug. 

• Sundhedsmyndighedernes regler skal til en hver tid overholdes. 
 
På grund af de skærpede regler for rengøring vil der på hverdagen og under normal træning være begrænset adgang til 
tribune og tilskuerpladser i Rødovrehallen, Rødovre Skøjte Arena og Rødovre Stadionhal. 
 
Jeg håber at I vil påtage Jer det vigtige medansvar at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om bl.a.  

• afstandskrav, 

• at I er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder 
med vand og sæbe. 

• at host og nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 

• at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå 
straks hjem selv ved milde symptomer. 

 
Husk også at I skal følge Jeres specialforbunds vejledninger. Det er Jeres ansvar at disse regler følges. 
HUSK at Jeres specialforbund også har meldt ud, at I skal sikre at have en Corona-ansvarlig og denne vil vi godt stadig 
have navnet og telefon oplysninger på.  
 
Såfremt der i forbindelse med ovenstående måtte være nogle spørgsmål kan du rette henvendelse til nedenstående på 
mail cn11900@rk.dk eller 3637 9402 

Med venlig hilsen 
Jørgen S. Rasmussen 

Idrætsinspektør 


