
Retningslinje til brugere af motionscenter 

Der er nu blevet mulighed for at åbne motionscenteret igen, dog i begrænset omfang indtil 
restriktioner bliver lempet yderligere. Der er en del vigtige informationer, som man skal sætte sig 
ind i, i forbindelse med åbningen. Læs dem grundigt, så vi er sikre på, at alle overholder 
retningslinjerne, så vi fortsat kan holde åbent. 


Åbningstid 
Centeret vil være åbent alle hverdage fra kl. 14-17 - samt på de tidspunker, hvor vores frivillige har 
meldt ind på, at stå for bemanding i centeret. Dette kan ses på hjemmesiden. Se instruktion til 
hvordan nedenfor.


Coronapas 
For at træne i Centeret, skal man have et gyldigt coronapas, som bliver tjekket ved indgang i 
Centeret. Brikkerne til at låse døren op virker IKKE - døren vil blive åbnet af den person, som 
bemander Centeret, og adgang gives ved fremvisning af gyldigt coronapas - det vil sige:

- En coronatest, der er under 72 timer gammel (skal gælde under hele træningen)

- Fremvisning af positiv test, som er under 180 dage gammel

- Coronapas for færdigvaccinerede (min. 14 efter 2. vaccine)


Mundbind  
Der skal bruges mundbind i centeret. Under træning kan man tage mundbindet af, men når man 
går rundt mellem maskinerne, skal der også bruges mundbind. 


Antal personer i motionscenteret 
Der må være 10 personer tilstede i Centeret, det er inkl. bemandingen, der tjekker coronapas.


Afspritning 
Der skal sprittes af efter træning, det vil sige, hver gang man forlader en maskine, skal denne 
afsprittes grundigt. 


Følg anvisninger 
Da bemandingen i centeret er frivillig, og kun kan være i centeret på de tidspunkter, som de selv 
melder ind, er det vigtigt, at man er indstillet på at følge evt. anvisninger fra bemandingen. Hvis 
man bliver bedt om at forlade centeret, når bemandingen går, SKAL dette efterleves. Man kan 
ikke forvente, at personen der bemander centeret bliver, indtil man er færdig med sin træning - så 
sørg for at orientere dig i, hvilke tidspunkter centeret er åbent. Dette kan ændre sig løbende. 


Kan jeg selv blive en del af bemandingen?  
JA - kontakt Morten på nedenstående telefonnummer, hvis du er interesseret. Det kræver 
instrukser i, hvordan reglerne skal overholdes samt at man er over 18 år. 

Derudover skal du have et gyldigt medlemsskab.


Hvordan ser jeg, hvornår der er åbent?  
- Gå ind på hjemmesiden brenderupmotion.dk 

- Tryk på “Åbningstider i motion”

- Her fremkommer en liste med dato og tidspunkter

- HVIS DER STÅR “OPTAGET”, så er motionscenteret ÅBENT





http://brenderupmotion.dk


- Vær opmærksom på, at tidspunkterne bliver løbende opdateret - så tjek jævnligt.


Kontingent 
Indtil videre er betaling af kontingent stadig sat i bero. Dette indtil vi igen får normaliseret 
åbningstiderne. Vi forsøger at holde åbent som en service, så bær over med, hvis det ikke lige er 
muligt at træne på det tidspunkt, hvor det passer dig bedst.


