
 

                                                                           

 

 

Kære bowling venner / klubkammerater. 
 
Så skete det vi længe har ventet på, endelig må vi starte op med vores fantastiske sport igen, i første 
omgang bliver det til træning, så må vi se hvornår vi kommer til at spille kampe igen. 
 
Hallens ledelse og ledelsen i hele KIF centret har været helt fantastiske i denne her Corona tid. 
De har lyttet til os og lyttet til alle vores forslag, de har forsøgt at presse på der hvor de har kunnet, for at vi 
kunne komme i gang igen med at træne og spille kampe. 
 
Vi skal stadigvæk passe godt på hinanden og for at vi kommer igennem tiden fremadrettet, uden at nogle 
bliver syge, så er der i forbindelse med åbningen af hallen, nogle retningslinjer der skal overholdes. 
Vi skal på det kraftigste understrege, at det er vigtigt alle overholder retningslinjerne som er beskrevet her i 
skrivelsen til jer, er der spørgsmål mens I er i hallen, så vil det være Ole Stampe, Anders T. Hansen, Jan 
Andersen, Stefan Dam, samt hallens personale I ville og skal henvender jer til. 
 
Kan du / I ikke komme, så kan du / I følge online scoren på følgende hjemmesider. 
https://www.koldinghallerne.dk/# 

https://bktrekanten.dk/ 
 

Retningslinjer for BK Trekanten KIFs træning  
 

 Der må kun benyttes indgangen til bowlinghallen. 

 Ungdom og parasporten har adgang fra 15.45-17.55 

 Senior har adgang fra 18.05-20.30, døren er låst indtil da. 

 Max antal 30 spillere samtidig og max 50 i alt i hallen samtidig. 

 Halkugler afsprittes før og efter brug af den ansvarlige for træningen. 

 Alle kugler er personlige og må ikke deles. 

 Der benyttes faste afmærkede siddepladser. 

 Min 2 meters afstand mellem spillersiddepladserne. 

 Der må kun benyttes toiletterne ifb. med omklædningsrummene. 

 Der må ikke klædes om i hallen og ej heller må omklædningsrummene benyttes. 

 Der er adgang forbudt til toilettet i foyeren. 

 Dør til hallen, toiletfaciliteter og kugleopbevaring skal stå åbne under åbningstiden. 

 Der er mulighed for at købe drikkevarer men ingen spisning. 

 Vi forbeholder os ret til at åbne for evt. tilmelding til træningerne. 

 Vi anbefaler afstandskravene på 1 meter overholdes og lige berøring (kram og klap i hænder) 
undgås. 

 
 
Jan Filbært 
27 50 56 01 
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