
Borås Dansförening har idag (2020-11-02) tagit beslut att fortsatt pausa kursverksamheten, förutom 

Barnkurserna samt de kurser som vi valt att fortsätta köra digitalt. Detta görs med anledning av 

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer som presenterades torsdagen den 29/10.  

För Borås Dansförening betyder detta följande: 

 Inga vuxenkurser kommer genomföras i BDF’s lokaler fr.o.m. 29/10 – Alla kurser i lokalen 

pausas tills nya beslut har tagits efter 19/11. 

 Tävlingsträning fortsätter enligt följande:  

- Ingen ledare kommer medverka på tävlingsträningen i bugg. 

- Lokalen kommer fortsatt att vara öppen för tävlingsträning, då framförallt för de par som 

deltar i onlinetävlingar.  

- Buggträningarna (egenträning) kommer att ligga kvar som idag (för att ge möjlighet till 

buggträning även för er som inte har egen nyckel). Vi kommer även att boka upp lokal 2 

samma tider för att kunna sprida ut dansparen i två lokaler och skapa så mycket yta som 

möjligt. OBS! Eget ansvar att hålla avstånd och undvika onödig kontakt.  

- För övrig egenträning kan lokalen bokas som vanligt i bokningskalendern. Tänk på att det 

skall finnas plats för alla tävlingspar att träna så försök begränsa bokningen till 1 – 1,5h per 

gång (om det inte är inspelning för onlinetävling).  

- OBS! Viktigt att alla bokar tid i kalendern så att övriga par ser tillgängligheten till lokalen. 

Bokning görs enligt följande: 

o Välj datum och skapa aktivitet. Skriva gren samt namn på deltagande. 

o Vill fler ansluta till redan bokat pass så stäm av med de som bokat samt läggas in 

namn på tillkommande dansarna i den bokade aktiviteten. 

- Och glöm inte att alla tävlingsdansare ska vara HELT friska för att få vistas i lokalerna och all 

onödig kontakt ska undvikas. 

 Barnkurserna fortsätter som tidigare – Fortsatt gäller att barnen ska vara HELT friska för att få 

delta och att föräldrar inte får uppehålla sig i lokalerna under kurstillfället. 

 

 Förtydligande: Lokalerna kommer endast vara öppen för barn- och ungdomsverksamhet samt 

tävlingsträning. Inga andra aktiviteter får ske i lokalerna. 

Dessa restriktioner gäller från 29’e oktober t.o.m. 19’e november. Därefter kommer nya beslut tas 

baserat på eventuellt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Vi tycker såklart det är väldigt tråkigt att inte kunna bedriva vår verksamhet som planerat, men anser 

att det är viktigt att vi alla hjälps åt och tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Då vi endast 

pausat våra kurser är vår ambition självklart att alla innestående kurstillfällen kommer att köras 

färdigt på lämpligt sätt, så fort tillfälle ges! 

Fortsätt dansa hemma i vardagsrummet och ta hand om er. 

Vi hoppas ni håller ut och att vi snart får ses igen! 

Mvh, Styrelsen i Borås Dansförening 

 

Se nedan utdrag från Folkhälsomyndigheten 
Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län 
att: 

- Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. 

Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. 

- Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och 

tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. 

- Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. 

Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt 

umgänge. 


