
Tilpassede regler for udendørs krocketspil med brug af kommunens hus/bane. 

Der må max være to personer og det er de samme to personer, som tager materiale ud og ind fra 

det rum i huset, hvor det er opbevaret. Det kan f.eks. være de to første, som der kan komme ind, 

der gør det den dag. 

Det er spillernes egen ansvar og samvittighed at deltage, er man i tvivl skal man blive hjemme. 

Dette gælder også hvis man forudgående har været syg eller bor sammen med en person der er 

syg eller har været det. 

Dem der kan/vil spille skal møde op med minimum egen håndsprit-, handsker-, kølle og evt. 

drikkevare. 

Når man ankommer skal man stille sig i en række med de anbefalede afstand (2 meter). Her bliver 

man stående til alle er kommet. 

Når vi har fundet ud af hvor mange hold der kan blive, tager første hold en bane og går ned og 

sættet op, og spiller.  

Ps. der bliver ikke trukket kort, for at undgå for mange berøringer. Holdene bliver dannet af de 

personer man står ved siden af, med mindre andet bliver aftalt. 

Når første hold er neden for trappen tager næste hold en bane, sætter op og spiller. O.s.v. 

Når der sluttes, starter igen det første hold med at tage ned og bære op, stiller banen hvor de tog 

den. Efterfølgende hold følger efter når det foregående hold har sat deres bane. Herefter forlader 

man området. 

Det sociale samvær må vi undvære til vi igen for tilladelse til at samles. 

TOILETFORHOLD 

   Toiletterne må ikke benyttes før kommunen giver tilladelse. 

   (”Hvis kommunen giver tilladelse til at benytte toiletterne, så skal DAMER gå til venstre og   

     HERRER går til højre. Der vil stå håndsprit til afbenyttelse.”) 

KONTROL 

Vi skal overholde de regler staten har opsat. Det er ikke kommunen der vil kontrollere os, men 

politiet, som kunne komme forbi, når de ser der er aktivitet. 

 

På bestyrelsens vejene. 

Bjarne B. Jørgensen 


