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Nyt fra bestyrelsen ang. ”Den Gule Lade” 

Kære medlem af Odense Pétanque Klub 

Bestyrelsen har igen været dialog med Odense kommune ang. en genåbning af ”Den Gule Lade”. 

Bestyrelsen anbefaler ikke at ”Den Gule Lade” benyttes, men vi ved at flere medlemmer har et stort 

ønske om at benytte faciliteterne. Dette kan lade sig gøre fra og med mandag den 9. november 2020 

under meget konkrete retningslinjer og restriktioner. 

Følgende retningslinjer og restriktioner skal overholdes: 

• Al form for fysisk kontakt skal undgås, og myndighedernes anbefalinger vedrørende afstand 

skal overholdes 

• Spillerne benytter sig udelukkende af egne grise 

• Medlemmerne spiller med egne pétanquekugler og samler ikke hinandens kugler op. Ved 

opsamling af kugler skiftes spillerne til at gå hen og samle op 

• Der anvendes ingen faste cirkler 

• Medlemmer med symptomer må ikke deltage i nogen pétanqueaktiviteter - heller ikke ved 

milde symptomer 

• Medlemmer der bruger ”Den Gule Lade” skal sikre at alle retningslinjer og restriktioner 

vedrørende COVID-19 bliver overholdt. Alle skal selv medbringe mundbind og håndsprit 

• Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang. Der skal ikke bæres mundbind imens man 

spiller eller hvis man sidder ned i opholdsrummet 

• Toiletterne skal afsprittes efter brug, det samme skal diverse håndtag, borde og stole i 

opholdsrummet, pointtavler osv. Dette sørger de aktive medlemmer selv for. Alle der benytter 

”Den Gule Lade” har hermed et ansvar for at dette bliver gjort 

• Køkkenet og baren må ikke benyttes. Man skal selv medbringe drikkevarer 

• I opholdsrummet må der opholde sig maks. 10 personer fra samme spilleareal. Man må ikke 

blande sig med spillere fra det andet areal - hverken under ophold eller under afvikling af 

kampe 

• Hvis man kommer til træning og der i forvejen er 20 personer i ”Den Gule Lade”, skal man 

forlade ”Den Gule Lade” straks, og man må ikke tage ophold 



 

2 

 

• Banerne er blevet opdelt i to arealer (se filen: ”Regler i Den Gule Lade ved genåbning under 

COVID-19”). Der er plads til 10 spillere på hvert areal. Spillerne på de to arealer må ikke 

blande sig med hinanden - hverken under afvikling af kampe eller under ophold 

• Medlemmer der bruger ”Den Gule Lade” sørger selv for organisering af de to adskilte 

spillearealer á maks. 10 spillere i hvert spilleareal 

• Medlemmer der bruger ”Den Gule Lade” hæfter selv for bøder ved eventuelle brud på 

retningslinjerne og restriktionerne 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


