Trelleborgs tennisklubb
Beskrivning av hur Trelleborgs Tennisklubb ska bedrivas för
att efterfölja rådande restriktioner
Trelleborgs Tennisklubb (TTK) bedriver sin verksamhet i Albäckshallen med 3 inomhusbanor
och 3 utomhusbanor. Tennis är en sport som spelas på stor yta och utan fysisk närkontakt med
andra spelare.
Nedan följer en beskrivning kring hur Trelleborgs Tennisklubbs verksamhet ska bedrivas på
ett smittsäkert sätt där rådande restriktioner efterföljs.


I hallen får max 30 personer vistas samtidigt.
Denna information kommer tydligt att skyltas vid entrén samt på andra gemensamma
utrymmen i hallen



Hallens ytterdörr är olåst enligt följande:
Måndag: 14:40-21:00
Tisdag: 14:40-21:00
Onsdag: 14:40-21:00
Torsdag: 15:40-21:30
Fredag: 10:40-18:00
Lördag: 08:40-14:00
Söndag: 09:40-20:00
Under dessa tider bedrivs träningsverksamhet där tränarna kommer att ansvara för att
säkerställa att det inte uppstår trängsel i samband med in- och utpassage.
Inpassering till banorna kommer att ske genom innerdörr som nås via huvudentrén.
Utpassering kommer att ske via dörr som leder ut till utomhusbanorna. På så vis kommer
grupperna inte att mötas när en träningstimme slutar och ny timme börjar.



Utöver ovanstående tider bedrivs framförallt s k ”strötidsbokningar” där medlemmar
bokar bana och får tillträde till hallen genom kodnyckel. Detta innebär att hallen endast är
tillgänglig för medlemmar och därmed ett begränsat antal personer.



Varje bana har en yta på ca 600 kvm.
På varje bana får max 6 personer vistas samtidigt (inkluderar både spelare och tränare).
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Omklädningsrummen för både damer och herrar kommer att stängas av och låsas.



Toalettmöjligheter finns då handikappanpassad toalett i entrén kommer att vara öppen.



I klubbrummet som har en yta på 40 kvm får max 3 personer vistas. Skylt om detta
kommer att finnas på dörren in till klubbrummet.



På läktaren som har en yta på ca 40 kvm får max 3 personer vistas. Skylt om detta
kommer att finnas i anslutning till läktaren. Vi avråder från att personer vistas på läktaren,
men undantag kan göras på grund av särskilda skäl. Föräldrar ombeds att hämta och
lämna sina barn utanför hallen.



En av utomhusbanorna med belysning kommer att öppnas upp och vara bokningsbar
från och med 2021-02-01 för att ge medlemmar möjligt har spela tennis utomhus.



Det finns flaskor med handsprit utplacerat på flera ställen i hallen; vid entrén, på läktaren
samt på varje bana.



Det finns skyltar och information om att hålla avstånd samt stanna hemma vid symtom
på flera ställen i hallen.

Samtliga punkter ovan kommer att informeras om till föreningens medlemmar via anslag i
hallen, genom mailutskick samt information på TTK:s hemsida och Facebook-sida.
Denna information gäller tills något annat meddelas.
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