
Kære medlemmer af EIC Fitness. 
Som det nok vil være de fleste bekendt, har vi også været nødt til at lukke for hele 
Erritsø Idrætscenter, i den af myndighederne anbefalede periode.  
Det gjorde vi i går torsdag d. 12. kl. 15, og vi holder lukket til og med søndag d. 
29/3.  
Det meldte vi ud på Facebook, Instagram og vores hjemmeside, samt pr. mail til 
foreninger og andre lejere i Centeret. 
 

Nu blev der så tid til at skrive ud mere direkte til alle fitnessmedlemmer, og med 
lidt flere detaljerede oplysninger. 
Alle medlemskaber af EIC Fitness bliver sat på pause fra og med i dag den 13/3, til 
og med d. 31/3. Det man således har betalt for den periode, bliver fratrukket i 
abonnementet for april måned. De der har betalt for et kontantmedlemskab, typisk 
for et helt år, får forlænget deres medlemsperiode med 19 dage. 
Vi håber jo at kunne åbne efter den anbefalede periode på godt 14 dage. Dvs. d. 
30/3. Når/hvis det sker kan man bare komme og træne. Pausen i abonnementet 
afbrydes når man logger sig ind i Centeret Ellers som nævnt, med udgangen af 
marts måned.  
Forlænges den anbefalede lukkeperiode, skriver vi ud og orienterer igen. Man kan 
også med fordel følge med i opdateringer på Centerets hjemmeside www.eic.dk . 
Såvel her, som på Facebook orienterer vi når der er nyt at fortælle. 
 

Allerede nu ligger der et lille men effektivt hjemmetræningsprogram på 
hjemmesiden, udarbejdet af vores fitnessinstruktører Elin og Morten. Du kan finde 
det her https://eic.dk/fitness/muligheder 
Fra starten af uge 12 vil de to fit-ness´er lægge nogle små film ud på Facebook og 
YouTube, med link fra hjemmesiden. Disse film vil være med tips og inspiration til 
hjemmetræning m.m. I skal jo gerne have mulighed for at holde formen 
nogenlunde ved lige, til I kan komme i jeres træningscenter igen ����. 
 

Det er en ærgerlig og trist situation vi har lige nu, men desværre nødvendiggjort af 
den alvorlige globale epidemi, der også har ramt lille Danmark.  
Vi må nu alle gøre hvad der skal til, for at passe på hinanden! 
 

Vi glæder os til at se jer snart igen. Hav det godt så længe! 
 

Mange hilsener fra alle medarbejdere i 
Erritsø Idrætscenter. 
 

http://www.eic.dk/
https://eic.dk/fitness/muligheder

