MAGION Kultur og Idræt
Tinghusgade 15
7200 Grindsted
Tlf.: 32 22 49 69
Grindsted, 31. juli .2020

Vi har glædet os rigtigt meget til at genåbne MAGION, Grindsted Stadion og
Lynghallen efter sommerferien den 10. august. Vi åbner MAGION i vores egen Coronafase 2 med restriktioner på faciliteterne.
Læs mere om det i det følgende. Informationen kan med fordel videresendes til
trænere, ledere og medlemmer i foreningslivet.

MAGION Generelt
Den offentlige adgang til MAGION lempes, så det nu tillades at opholde sig i
kortere perioder i MAGION. Åbningstiden for det offentlige areal normaliseres
så der igen er åbent fra kl. 5 til 22.00.
Der vil være stationer med håndsprit ved indgange til MAGION og ved
kontaktpunkter. Vi opfordrer alle til at overholde myndighedernes
anbefalinger om afstand og god hygiejne – vi passer på hinanden.
Gæster i huset skal efterleve personalets anvisninger.
MAGION Café.
Caféen og spiseområdet genåbner med åbningstider kl. 9-20 på hverdage. Vi
har dagens ret fra uge 33 og glæder os til at byde jer velkommen i vores
nyindrettede caféområde.
Møde- og selskabslokaler genåbnes også med mulighed for booking og
forplejning
MAGION Svømmehal
Åbningstiderne overgår til tiderne gældende udenfor skolernes ferier og
helligdage.

Der er fortsat restriktioner på brug af opbevaringsskabe samt antal gæster i
omklædningsrum og de enkelte bassiner.
Vi anbefaler gæster i svømmehallen at orientere sig på magion.dk under
”svømmehal” inden besøg. Foreningslivet vil med fordel kunne trække på
retningslinjer udsendt af specialforbundene ift. tilrettelæggelse af træning.
Holdtræningen genoptages også efter sommerferien i uge 33
Idrætshallerne, Lynghallen samt Grindsted Stadion
Haller og stadion er åbne, men det nye fra 10. august er, at
omklædningsrummene også åbner. Antallet af tilladte personer pr. rum er
angivet på døre til omklædningsrum og skal overholdes. Skoler og foreninger
er ansvarlige for, at restriktionerne overholdes.
Der rengøres dagligt og overflader aftørres efter skolernes brug af
omklædningsrum. Der rengøres ikke i weekenderne til udendørs idræt. Dette
kan aftales ved henvendelse til MAGION (mod betaling).
Fra MAGION lyder anbefalingen, at foreningslivet konsulterer de relevante
idrætsorganisationer og specialforbund ved tvivlsspørgsmål omkring
afviklingen af træning og kampe.
MAGION Fitness
MAGION Fitness er åben med forskellige foranstaltninger iværksat på
baggrund af myndighedernes anbefalinger. Det anbefales at orientere sig på
magion.dk under ”MAGION Fitness” for yderligere informationer.
Fra uge 33 øges antallet af hold på planen i MAGION Fitness. Der vil fortsat
være restriktioner på deltagerantallet efter myndighedernes anbefalinger.

For yderligere oplysninger: Centerleder Henrik Steen-Andersen på 2033 1220 / e-mail:
hsa@magion.dk.

