
Derfor er fællestræning stadig lukket 
 
Som mange sikkert har hørt, så kunne vi i princippet godt åbne fællestræningen igen. I 
bestyrelsen har vi dog valgt at vente lidt. Vi har holdt møder med hovedforeningen i BMI og med 
DGI, har vurderet frem og tilbage og altså besluttet at vente lidt.  
 
Hvis vi havde åbnet skulle det selvfølgelig foregå inden for myndighedernes retningslinjer. 
De vigtigste er, at vi max. må være ti personer, og at vi skulle holde to meters afstand.  
 
Anbefalingerne – som harmonerer nogenlunde med vores egne tanker – er, at man derfor 
skulle melde sig til træningen på forhånd, så vi kunne sammensætte grupper på max. ti, som kunne 
mødes på forskellige tidspunkter og forskellige steder. Her er anbefalingerne fra DGI, at vi sørger 
for, at vi slet ikke mødes med andre grupper undervejs, og at vi tager hjem med det samme efter 
træning – uden at stå og snakke. Forskellige steder betyder også, at vi måske skulle mødes i 
forskellige skove.  
 
De anbefaler også, at vi ikke løber på små stier, fordi det vil være umuligt at overholde de to 
meters afstand, hvis vi møder nogen.  
 
Der er også flere retningslinjer, men det her er vist de vigtigste. Spørgsmålet er jo så, om det 
er besværet værd. Ville vi have det hyggeligt og samtidig huske at overholde retningslinjerne osv. 
Og har folk egentlig lyst til at komme til den type træning nu? Vi er jo lidt i tvivl og afventer nu, om 
der kommer nye retningslinjer og glæder os over de virkelig gode initiativer fra motionsudvalget. 
Vi vil i øvrigt meget gerne høre, hvad I mener at begynde træning igen under de former, der er 
beskrevet (eller noget lignende i hvert fald). Ville I komme eller foretrække at løbe selv? Ideer 
er selvfølgelig også meget velkomne. 
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