Kære alle medlemmer i DFBU
Coronaen er desværre stadig over os, og vi skal derfor stadig passe godt på hinanden, og det gør vi
bedst med almindelig sund fornuft og ved at holde afstand.
Turneringsstarten for DFBU lurer lige om hjørnet, og i den forbindelse har vi i bestyrelsen
nedskrevet nogle retningslinjer, I alle skal overholde, når I skal til at i gang med at spille.
Vær opmærksom på, at nogle af retningslinjerne vil gælde for en kortere periode end andre, men
sørg for løbende at holde jer opdaterede om de enkelte hallers retningslinjer.
Har man nogle symptomer på corona, melder man afbud til kamp uanset hvad.
Retningslinjer for ageren i bowlinghallen:
- I skal først og fremmest sikre jer, at I har læst de lokale retningslinjer, der gælder for den
pågældende hal, før I skal spille. Der kan være nogle retningslinjer ift. ageren før, under og
efter spillet, I skal have kendskab til, før I træder ind i hallen og skal ned på banerne.
- Vask hænder eller anvend håndsprit hyppigt, og så snart man kommer ind i hallen.
- Alle storkøbenhavnske bowlinghaller er blevet pålagt restriktioner, der gør, at der skal
bæres mundbind, når man kommer ind i hallen, og når man færdes rundt i hallen. Man
behøver ikke at bære mundbind, når man spiller, eller når man sidder ned ved et bord bag
banerne.
- Undgå fysisk kontakt som kram, håndtryk og lignende, når I skal hilse på jeres kammerater i
hallerne.
- Vær opmærksom på, at nogle haller har lukket for omklædningsrummene, og at det derfor
er en god ide at have klædt om hjemmefra.
Retningslinjer under spillet samt spilleformat:
- Spilleformatet for denne sæson ændres til, at man spiller med sit eget hold om én
kugleretur i kampens 6 serier.
- Hjemmeholdet spiller på banesættet til venstre, og udeholdet spiller på banesættet til
højre.
- Der spilles stadig europæisk spilleform.
- Man bytter bane med sine egne klubkammerater om den samme retur efter hver serie:
Bowlingspiller 1 + 2 spiller serie 1, 3 og 5 på bane 1 og serie 2, 4 og 6 på bane 2.
Bowlingspiller 3 + 4 spiller serie 1, 3 og 5 på bane 2 og serie 2, 4 og 6 på bane 1.
- Der gives ikke highfive.
- Man venter med at gå frem mod banen, til ens medspiller har afsluttet sit slag og er væk
fra baneområdet.
- Man bliver ved sin egen bane under kampen.

