
Inga vuxenkurser kommer genomföras i BDF’s lokaler, beslut gäller fr.o.m 29/10 tills vidare  

Tävlingsträning fortsätter med striktare riktlinjer 

Barnkurserna fortsätter – Vi följer Riksidrottsförbundets rekommendationer att ”den
normerande delen om åtta personer inte gäller barns och ungdomars träning”. 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 alltså endast vara öppen för barn- och
ungdomsverksamhet samt för tävlingsträning. Inga andra aktiviteter får ske i lokalerna. 

Borås Dansförening har idag (2020-11-20) tagit beslut att fortsatt pausa all kursverksamhet,
förutom barnkurserna. Detta görs med anledning av Västra Götalandsregionens fortsatt hårda
restriktioner samt Regeringens nya riktlinjer om nytt maxantal på allmänna och offentliga
tillställningar. För Borås Dansförening betyder detta följande: 

      

- Fortsatt gäller att alla tävlingsdansare ska vara HELT friska för att få vistas i lokalerna och
all onödig kontakt ska undvikas. 
- Tävlingsträningen får endast genomföras med max 8 personer i salen samtidigt. 
- OBS! Alla tävlingstränande par MÅSTE boka in tid för sitt pass i kalendern. Bokning görs  
 enligt följande:  1) Välj datum och skapa aktivitet. Skriva gren samt namn på deltagande. 
   2) Vill fler ansluta till redan bokat pass så stäm av med de som bokat samt lägg in namn på
tillkommande dansarna i den bokade aktiviteten. (Obs! begränsning av antal personer) 
- Mer information skickas ut separat till de tävlingstränande paren.  

      

Dessa restriktioner gäller tills vidare. 
Styrelsen håller sig hela tiden uppdaterad kring nya riktlinjer och tar nya beslut därefter. 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!  

Borås 2020-11-20

Information till alla medlemmar

Fortsätt dansa hemma i vardagsrummet och ta hand om er. 

Håll ut - så ses vi snart igen!

MVH, Styrelsen i Borås Dansförening


