
Kære medlemmer af EIC Fitness. 

Hermed nyhedsbrev om de seneste corona-restriktioner, og hvad vi i 
EIC gør desangående. 
 
Som det nok vil være de allerfleste bekendt, er der i denne uge indført nye 
landsdækkende restriktioner, for at begrænse smittespredningen af Covid-19 
mest muligt. 

- Fra og med i mandags d. 26/10, er forsamlingsforbuddet sat ned fra 50 
til 10 personer, for alle over 21 år. 

- Fra og med i morgen d. 29/10, indføres der krav om brug af mundbind 
indendørs flere steder, herunder idrætsanlæg. 

 
Hvad betyder det for os her i EIC? 
Jo, lad os tage det med mundbindskravet først. Det betyder at: 
Fra og med ovenstående dato, og foreløbig til og med d. 2. jan. -21, skal vi 
alle have et sådant på, fra vi kommer ind af en yderdør, og til vi er i 
omklædningsrummet, eller i træningslokalet.  
Man skal IKKE have mundbind på mens man træner. Heller ikke på turen 
mellem omklædningsrum og holdsale, og heller ikke når man træner i fitness-
salen, eller bevæger sig mellem redskaberne.  
Man skal slet ikke bruge mundbind, hvis man er under 13 år, eller fritaget af 
specielle fysiske eller psykiske årsager. 
 

Vedr. forbuddet mod forsamlinger med flere end 10 personer, så gælder dette, 
for vores vedkommende, ”kun” for holdtræningen.  
I fitness-salen, hvor der kun forekommer individuel træning, gælder stadig at 
der skal være i gennemsnit 4 m2 pr. person. Så i dette lokale må stadig være 
op til 78 personer på samme tid. 
 

MEN på fitness-holdene må altså nu kun være 9 deltagere + 1 instruktør. 
Sådan har det været siden i mandags, og det gælder foreløbig til og med d. 
22/11. Mange af jer er givetvis allerede orienteret på vores Facebook- og/eller 
vores hjemmeside. 
De utrættelige fitness-instruktør Elin, Morten og Martin arbejdede hele 
weekenden, og de første par dage i denne uge, på at lave en ny holdplan, så 
der kan blive træningsmuligheder for flest muligt. Med stor velvilje fra de 
timelønsansatte instruktørers side, hvor flere nu lige napper to hold i træk, er 
det lykkedes at lave en plan, med 19 bikinghold og ca. 33 andre hold pr. uge! 
Det kan også kun lade sig gøre, ved at skære 10-15 minutter af den normale 
tid, på nogle hold. Det giver stadig plads til en god og effektiv træning, og så 
kan det være I må strække ud bagefter under bruseren, eller andre passende 
steder. 
Fra og med næste uge (45), vil der også være adgang til holdsalen, direkte ad 
døren fra caféen. Så kan de der er omklædt hjemmefra benytte den, og 
behøver ikke gå gennem omklædningsrummene og adgangsmøllen. Dermed 
åbnes mulighed for hurtigere udskiftning, af det ene hold med det næste. Sørg 
venligst selv for, at der aldrig er flere end 10 i lokalet ad gangen, ved ikke at 
gå ind, før deltagerne fra forrige hold er ude. Husk venligst også, hvis man 
ikke er gået gennem adgangsmøllen, så at bede instruktøren om at registrere 
sig fremmødt til holdet.  



Med den sædvanlige velvilje og det gode humør, fra alles side, skal dette nok 
blive godt. Og husk: For hver dag der går, er vi en dag nærmere på udryddelse 
af corona-virus. Samt at træning i EIC udvikler endorfiner i hjernen, som er 
med til at føle os glade og lykkelige. Lige hvad vi har brug for i en mørk tid 😊😊. 
 

Mange venlige hilsener, og ønsker om god træning 
fra os her i EIC. 


