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Vi som medarbejdere er glade for at slå dørene op for vores brugere, så man igen kan dyrke sine aktiviteter indendørs. 

Fælles ansvar 

Både brugere og medarbejdere en nødt til at arbejde sammen om at holde vores fritidscenter rent og fri for smittefarer. Dette betyder, at man bliver hjemme, hvis 

man er syg og/eller har Corona-symptomer. Man har fokus på håndhygiejne, hosteetikette og holder afstand. Man spritter af inden og efter man bruger 

redskaberne i spinningslokale og motionscenter. Man overholder retningslinjerne og anvisninger fra medarbejdere. Det er kun ved en fælles indsats, at vi kan få 

centret til at fungere.  

Rengøring 

Medarbejdere gør alle rum og redskaber rent om morgenen. Omkring middag er der rengøringsfokus på kontaktpunkter som fx håndtag, gelændere, lyskontakter, 

bordoverflader, vandhaner, m.m. Brugerne spritter af inden og efter man bruger redskaberne i spinningslokale og motionscenter. 

Sæbe, vand og sprit  

Centret sørger for, at der er rigelig med vand, sæbe og sprit til overholdelse af en god håndhygiejne og afspritning af redskaber i motionscenter og spinningsrum. 

Svømmehal 

Vores store bassin er ca. 300 m2, så der er plads til max. 75 personer. Vores lille bassin er ca. 70 m2, så der er plads til max. 17 personer. I omklædningsrummene 

og bruseområdet skal svømmere overholde en afstand på 1 meter. I vandet skal svømmere overholde en afstand på 2 meter. Derfor opfordrer vi, at 

banesvømmere svømmer efter hinanden og bruger de sorte striber på bunden af det store bassin som rettesnor. De små redskaber som fx legetøj, svømmebælter, 

armvinger, svømmefødder, m.m. er fjernet fra hylderne, man kan fås ved henvendelse til livredderen, som gør dem rent efter hver brug. Skabene med nøglerne til 

værdigenstande kan ikke bruges den kommende tid. Har man brug for at låse noget ind, henvender man sig til livredderen. Sauna: max 4 personer ad gangen. 

Motionscenter 

Vores motionscenter er samlet ca. 180 m2. Vi har besluttet, at der kun må være 15 personer til stede ad gangen. Dette vil give hver person 12 m2, 3 gange så 

meget som de 4 m2 myndighederne forskriver. På denne måde har brugerne nemmere ved at holde de 2 meters afstand til hinanden. Vi opfordrer, at man som 

bruger hele tiden har en tom maskine på sin højre og sin venstre side. Vi har fjernet måtterne på gulvet og nogle redskaber. Har man brug for en måtte til fx 

gulvtræning, skal man selv medbringe den. Det er meget vigtigt, at brugerne spritter maskinerne og redskaber af inden og efter brug. Husk at tage et håndklæde 

med til at tørre sveden af kroppen. Træn ikke i Tanktop, men som minimum i T-shirt, dette således skulderne er dækket. Træn dit sæt færdig på en maskine, 

således du ikke skal veksle imellem 2 eller 3 maskiner.  

 

Spinningsrum 

Indtil videre trænes der udendørs sommeren over. Så snart træningen rykkes indenfor, kommer der en ny melding. 

Det grønne rum / flexrum 

Vores flexrum er ca. 80 m2 og der er plads til max 10 deltagere. Afstanden på 2 meter skal overholdes ved fysisk aktivitet. Husk at tage et håndklæde med til at 

tørre sveden af kroppen. 

Mødelokaler og andre rum 

Der kan afvikles (forenings)møder i følgende mødefaciliteter, hvor deltagerne har 2 m2 gulvareal (når de sidder for det meste af tiden) per person og 1 meters 
afstand overholdes: 

 Mødelokale 1: 48 m2 = 24 personer 

 Mødelokale 2: 98 m2 = 48 personer  

 Loftet: 216 m2 = 50 personer  

 Café: 154 m2 = 50 personer 

 Ny hal bruges til Kulturarrangementer (fx generalforsamlinger) med siddende publikum2 
 
Caféen eller cafeteriet  

 
Caféen er lukket i lavsæsonen i perioden maj-juli. Caféen kan dog bruges til møder med max. 50 deltagere og 1 meters afstand skal overholdes.  
 
Biblioteket 

 
Biblioteket har åbent fra mandag til og med fredag i dagtimerne (for mere info se Billund bibliotekets hjemmeside) 
Området holdes rent i løbet af åbningstiden af de frivillige (fx spritte kontaktfladerne af efter brug) ifølge Billund Bibliotekernes instruks. Medarbejdere i VFC gøre 
rent udenfor bibliotekets åbningstiderne (fx støvsugning, toiletterne m.m.). Biblioteket må kun bruges, når de frivillige servicemedarbejdere er til stede. 
 
Forplejning 
 
Køkkenet kan sørge for forplejning til møder, kulturarrangementer m.m. i selve centret, men kan også levere forplejning ud af huset. For mere info: 
lsha@billund.dk eller 61607790 
 
Er du i tvivl? 
 
Har du spørgsmål så skriv til Jeroen på jsch@billund.dk eller ring til 20803619. Mvh Jeroen Schotemeijer, Centerleder Vorbasse Fritidscenter. 

                                                           
1
 Se også: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf  

2
 https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_af_kulturproduktioner_og_arrangementer_med_siddende.pdf  
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