Secretariaat: A.de Vries
E-mail:secretaris@baancommissieelfstede

Aan bestuursleden en leden van onze schaatsclubs:
De Eskimo’s, De Pinguins, De IJsleeuwen, Iisclub Ferwert, STB en STS-Trias.
Beste allemaal,
Dankzij enorme inspanningen van de mensen van de IJshal om aan de RIVM maatregelen
i.v.m. het Coronavirus te voldoen mogen we schaatsen en daar zijn wij en jullie denken we
ook enorm blij mee. De trainingstijden blijven gelijk aan vorig jaar behalve de veranderingen
op maandag en zaterdag welke ik jullie al eerder heb medegedeeld:
Echter er veranderen wel enige zaken en we verzoeken jullie dringend om je hieraan te
houden.
1. Je blijft thuis als jij of je directe familie of je contacten ziekteverschijnselen hebben.
2. Buiten ‘t ijs moeten we de 1.5 meter afstand bewaren.
3. Nieuwe looplijnen, 1 richtingsverkeer dus niet teruglopen.
4. Er komen 2 bruggen over het ijs. Brug na de ingang om op t middenterrein te komen
en de brug bij de start van de 500m om t middenterrein te verlaten naar de nieuwe
uitgang door de nooddeur vlak daarachter.
5. We gaan opbinden en opstappen vanaf t middenterrein.
6. Gevolg: we gaan uitrijden op de binnenbaan, de snelsten op de buitenbaan.
7. Thuis of op ’t werk omkleden. Kleedkamers en douches zijn dicht.
8. Inlopen mag langs de baan (1.5 meter afstand) en 1 richting , dus niet halverwege
teruglopen.
9. Begeleiders van de pupillen op de binnenbaan: Geen verplichting maar beperk dit
zoveel mogelijk. Degene die niet in bezit is van een begeleiderspas moet zich
schriftelijk registreren, formulier bij ingang IJshal of downloaden via website IJshal en
in de bus bij de ingang deponeren.
10. Begeleiders langs de buitenbaan zijn verplicht om vanwege ‘t 1 richtingsverkeer de
hele baan om te lopen.
11. I.v.m. registratie hebben diegene die hun pas vergeten zijn geen toegang tot het ijs
van de IJshal.
12. Men kan op het middenterrein koffie of i.d. kopen, ook de kantine is na aanmelding
beperkt open.
13. Wedstrijden mogen en gaan we organiseren. De inschrijving hiervoor is volgens de
zelfde procedure echter die wordt op de donderdagvond voorafgaande aan de
wedstrijd gesloten.
14. Kom niet op laatste moment naar de training, voorkom opstoppingen.
15. Mocht de IJshal vanwege het Coronavirus tijdelijk sluiten dan krijg je dat gedeelte van
je abonnementsgeld terug.
Samen gaan we deze regels navolgen, zodat we de hele winter kunnen schaatsen.

