
 

 

 

Lempelse af corona-restriktioner  

Den 14. juni er brugen af mundbind/visir ophørt. 

Endvidere hæves det indendørs forsamlingsloft 

pr. 1. juli til 250 personer og samtidig bortfalder 

afstandsrestriktionen på 1 meter. Det er dog sta-

dig en god idé af afspritte hænder og bænke. 

Husk, altid at have gyldigt coronapas eller nega-

tiv coronatest, når du færdes i FBK. 

 

Hallen er udlejet  

OBS: Der er ingen 60+ træning i hver-

ken uge 26 eller 31, da hallen er ud- 

lejet i dagtimerne fra: 

• mandag den 28. juni til fredag den 2.  juli  

og igen fra  

• mandag den 2. august til fredag den 6. august.  

 

Åbent hus i juli måned  

Hallen er normalt lukket i hele juli, men som 

kompensation for corona-nedlukningen har FBK’s 

bestyrelse besluttet at holde åbent.  

 

Derfor holder 60+ afdelingen åbent 

hus mandage, tirsdage og torsdage kl. 10-12 i juli 

2021. Det vil sige, at alle 60+ medlemmer fra alle 

hold – lige fra nybegyndere til turneringsspillere 

– er velkommen til at møde op på disse dage. 

Der vil være holdledere, som leder træningen.  

 

Derudover kan alle medlemmer frit spille i hallens 

åbningstid i juli. Hvis du vil benytte dig af dette 

tilbud, må du selv koordinere 

med andre medlemmer.  

Til gengæld er bolde gratis til 

rådighed.  

Start på den nye sæson 

Mandag den 9. august 2021 

starter vi den nye sæson op. 

Det vil sige, at alle 60+’ere 

igen skal spille på det/de 

hold, de er tilmeldt.  

 

Generalforsamling  

Årets ordinære generalforsamling i FBK afholdes 

onsdag den 25. august 2021, kl. 19, i FBK’s café. 

 

Der skal samtidig vælges medlemmer til 

60+ Udvalget. Tryk her og se, hvilke medlemmer 

der er på valg. Udvalget bakker op om disse valg, 

så kom trygt og stem. Vi glæder os til at se dig. 

 

 

Sensommerfest 2021  

Fredag den 3. september 2021 af-

holder 60+ sensommerfest med 

forudgående turnering. Indbydelse 

med tilmelding fremsendes særskilt. 

 

 

God sommer  

60+ Udvalget ønsker alle medlemmer en rigtig 

dejlig sommer. 60+ NYT holder ferie i juli. 

  

Mange sommerhilsner  

fra 

60+ Udvalget 
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