
Retningslinjer for udendørs go
under Covid-19 i Ringsted Go Klub
Jvf. Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af idræt- og foreningsliv af 12 maj 2020, samt genåbning af af

arrangementer for siddende  publikum af 22. maj 2020.

1. Al spilaktivitet skal foregå udendørs og der må kun øves i at spille go. Håndvask, 
toiletbesøg og proviantering skal foregå indendørs på Cafe Vivaldi. Opslag på Cafeens dør 
skal følges både inden- og udendørs.

2. Klubben er kun åben for medlemmer. Gæster kan få adgang ved forudgående aftale med 
klubbens formand eller ansvarlig, udpeget af klubbens formand, for det enkelte arrangement.
Det maksimale deltagerantal må ikke overstige 10.

3. Reglerne skal ligge synligt fremme i forbindelse med arrangementet og være slået op på 
Ringsted Go Klubs hjemmeside. Der skal være håndsprit til rådighed ved hvert bord, der 
spilles på.

4. Hver spiller skal sidde med mindst 1 meters afstand. Såfremt to spillere kommer til at sidde 
med mindre en 1 meters afstand, skal spillerne holde øjnene på brættet og direkte 
øjenkontakt bør undgås. Spillerne kan evt. anvende mundbind. Alle andre skal holde mindst 
2 meter afstand til spillerne. 

5. Almindelig tale under spillet er tilladt, men højrøstede udbrud og sang er ikke tilladt. Der 
hilses på sin modstander ved buk eller anden form for hilsen, frem for det sædvanlige  
håndryk, ved spilles start, og der takkes ligeledes for spillet ved tilsvarende hilsen uden 
håndtryk. 

6. Det anbefales at hver spiller kun anvender et sæt sten. Det foretrækkes, at deltagerne 
medbringer egne sten. Hvis ikke, kan man låne et sæt sten af klubben, såfremt klubben har 
sten nok. Sten må ikke overdrages til andre, med mindre de bliver desinficeret mellem hver 
overdragelse, eller stenene ikke har været brugt i mindst en uge forud.  

7. Anvendes ure, skal disse afsprittes inden spillet går i gang. En spiller må kun røre ved egen 
side af uret.

8. Undgå at røre ved modstanderens sten. Det anbefales, at man fjerner egne sten, når 
modstanderen slår dem af brættet og efterfølgende opbevarer modstanderens fanger i stedet 
for - som normalt - egne fanger.

9. Deltagere med øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de får COVID-19, bør udvise særlig 
forsigtighed såfremt de deltager.

10. Bord og bræt skal gøres rent såfremt en plads overdrages til en anden. Det anbefales, at sten 
og skåle ligeledes rengøres før og efter et spil.


