
 

 

Nye corona-restriktioner  

Den 6. maj fik vi endelig lov til at åbne hallen for 

alle aldersgrupper, dog med forevisning af co-

ronapas eller negativ coronatest for os i 60+ af-

delingen. 

 

Husk dog stadig at holde god afstand, afspritte 

hænder og bænke samt at bruge mundbind/visir, 

undtagen når vi spiller badminton eller sidder 

ned i cafeen. 

 

Mange af vore medlemmer var klar lige fra første 

genåbningsdag, men mindst lige så mange har 

villet vente med at komme i gang, til de er fær-

digvaccineret. Vi glæder os til at byde alle vore 

60+’ere velkommen tilbage. 

 

En god nyhed…………..  

Fra den 21. maj er forsamlingsloftet hævet til 50 

personer indendørs, hvilket giver os håb om at 

kunne afholde en sensommerfest i 60+ regi. 

 

…………..og en dårlig  

Men, men, men…….. Frederiksberg Kommunes 

corona-smittetryk har desværre været stigende 

de seneste dage, og hvis det stiger meget mere 

de følgende dage, er der risiko for, at kommunen 

bliver lukket ned, og dermed også vores hal. Vi 

håber ikke, det sker. 

 

Træning i juni (hvis vi ikke bliver lukket ned)  

På grund af et meget lille fremmøde på nybegyn-

derholdet tirsdag 2 (kl. 12-14) sammenlægges 

dette hold efter pinse og i hele juni måned med 

onsdag 2 (kl. 12-14). Alle øvrige hold træner, som 

de plejer. 

”Nyt” gulv i hallen  

Gulvet i hallen er blevet lakeret i corona-pausen, 

men det er desværre allerede blevet beskadiget, 

så husk at behandle det med omhu. Det vil sige: 

 

• Gå ikke ind i hallen med udendørssko. Tag 

skoene af eller brug de blå skoovertræk. 

• Spil kun på banerne med rigtige badmin-

tonsko (mærket ”non-marking” på sålen). 

 

Nyt om området ved FBK 

Nu er de høje 

bygninger ud 

mod Ågade 

også revet ned.  

 

God pinse  

Udvalget ønsker alle en rigtig god pinse. 

 

Mange fjerhilsner  

fra 

60+ Udvalget 
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