
Retningslinjer for go under 

Covid-19 i Ringsted Go Klub
Jvf. Retningslinjer for indendørs idræts-og foreningsliv, samt

idræts-og fritidsfaciliteter af 20. maJ.

Vedtaget 26. maj 2021

1. Opslag vedrørende Covid-19 i Cafeen og på Cafeens dør skal følges.

2. Forsamlingsloftet er 50 indendørs og 100 udendørs.

3. Man skal være tilmeldt arrangementerne som deltagere og oplyse email.

4. Der skal være mindst en meter aftand mellem deltagere og ikke-deltagere.

5. Deltagere på 18+ år skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at deltage i indendørs 
foreningsaktiviteter. Det er den enkeltes ansvar at have et gyldigt coronapas. Undervisere og
ledere er undtaget fremvisning af coronapas.

6. Der er ikke krav om tjek af coronapas ved ankomst, men de skal tjekkes.

7. Coronapasset omfatter alle, både besøgende, medlemmer, tilskuere, mv. ved ankomst til 
lokaler.

8. Medlemmer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig i 
foreningslokaler, så længe de ikke deltager i en foreningsaktivitet. Det betyder, at hvis du er 
tilskuer til et oplæg eller en øvelse, så skal du bære mundbind, hvis du går eller står. 
Undervisere, oplægsholdere etc. må gerne stå op uden at bære mundbind eller visir.

9. Der er mulighed for bortvisning ved manglende coronapas eller mundbind.

10. Der skal også laves en stikprøvekontrol om brug af mundbind eller visir for alle over 12 år 
mindst én gang på en dag

11. Disse regler skal være slået op på Ringsted Go Klubs hjemmeside.

12. I det tilfælde at en deltager bliver konstateret positiv med covid-19 eller der opstår mistanke 
herom, vil alle deltagere få meddelelse herom via den email, som de har oplyst.

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

14. Personer med symptomer på covid-19 eller som har haft kontakt med personer med 
symptomer på COVID-19 må ikke deltage.


