
Fase 3 i genåbningen af Faaborg roklub gældende fra 15. juni under 

forudsætning af, at myndighedernes, DFfR´s og bestyrelsens 

anbefalinger overholdes. 

 

Myndighedernes generelle anbefalinger er: 

1. Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus 

2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter 

3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer 

DIF, DGI og DFfR`s retningslinier kan læses på disse organisationers hjemmesider. 

 

Faaborg roklubs retningslinier gældende fra mandag d. 15.6. er:  

Overhold myndighedernes generelle anbefalinger. 

Roning: 

De lukkede rogrupper ophæves. Alle medlemmer kan frit ro med hvem de ønsker at ro med, men 

undgå for mange forskellige romakkere. 

Åben roning og invitationer på rokort til roture tillades igen. 

Sportsroning tillades. 

Fortsat skærpet fokus på hygiejne og rengøring: 

Sprit hænder, når man kommer til roklubben, og før man rører computer og mus.  

Håndvask med flydende sæbe og engangshåndklæder/papir. 

Både: Rengøring med sæbevand af bådens sæder, ræling og tov samt årerne. 

Redningsveste: Rengøring af redningsveste med sæbevand. 

Romaskiner: Afspritning af romaskiner efter hver persons brug. Start af ventilation umiddelbart 

efter brug af romaskiner (1 tryk på kontakten = 15 min). 

Toiletter: Hver enkelt rengør toilet og håndvask efter brug. Ugentlig grundig rengøring. 

Baderum og omklædningsrum: Afspritning af kontaktpunkter (herunder vandhaner) i baderum og 

omklædningsrum efter hver persons brug. Ugentlig grundig rengøring af baderum og 

omklædningsrum. 

 



Lokaler: 

Opholdsstuen åbnes for max. 30 personer ad gangen, max 12  personer på terrassen, 1 meters 

afstand og 2 m2 pr person 

Ergometerrummet åbnes for max 5 personer ad gangen, 2 meters afstand og 4 m2 pr person 

Damernes baderum og omklædningsrum åbnes for max 6  personer ad gangen, 1 i bruserummet 

ad gangen, min 2 meters afstand og 4 m2 pr person 

Herrernes baderum og omklædningsrum åbnes for max. 8 personer ad gangen, 1 i bruserummet 

ad gangen, min 2 meters afstand og 4 m2 pr person. 

Toiletter åbnes. 

 

Bestyrelsen Faaborg roklub 

 

 

 

 

 


