
 
FØLGENDE ÅBNER PÅ LØRDAG DEN 13. JUNI:
 
Offentlig adgang til Fitnesscenteret
Åbner på lørdag den 13. juni kl. 7 og åbningstider kan ses på hjemmesiden.

Lokalet vil blive opdelt i zoner med gulvtape og beskrivelser af, hvor mange personer der må være i en 
given zone. Nogle maskiner vil blive flyttet ud foran lokalet, så de stadig kan bruges med god afstand 
til hinanden.

Omklædningsrummene i DGI Huset vil være lukkede, hvilket vil sige man skal være klædt om hjemmefra.
Der vil kun være adgang til lokalet med eget håndklæde og hvis man skal lave gulvøvelser, skal man 
medbringe egen måtte.
 
Booking af badmintonbaner og bordtennisborde i Hallen
ÅBNER lørdag den 13. juni kl. 7 og kan ske gennem vores bookingsystem.
Man skal selv medbringe ketcher, bat og bolde.
 
Træning, aktiviteter og møder for foreninger i huset
Kan umiddelbart afvikles fra mandag den 8. juni i henhold til de retningslinjer, der er givet. Dette vil 
ske i dialog med DGI Huset og foreningernes ledere.

Kontakt din forening direkte, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til foreningsidrætten.
 
Virksomheder og privatpersoner, som har booket lokaler, møder og aktiviteter i huset
Kan afvikles fra mandag den 8. juni og der er åben for booking af dette. Eneste umiddelbare begræns-
ning vil være forsamlingsforbuddet på 50 personer. Kontakt booking@dgihusetvordingborg.dk, hvis 
man har forespørgsel på dette.
 
Team Tidlig Indsats
Spørgsmål herom skal tages direkte til Team Tidlig Indsats.

FØLGENDE ÅBNER ENDNU IKKE:

Offentlig adgang til Vandhuset
Åbner tidligst lørdag den 20. juni.
Enkelte foreninger har begrænset adgang til Vandhuset fra mandag den 8. juni.
 
DGI holdtræninger
Alle LandHold og VandHold vil først starte op igen efter sommerferien.
 
Offentlig svømning i Bosei Svømmehal ved Præstø
Starter først efter sommerferien.
Årskort til Bosei vil blive forlænget med antallet af dage, 
som corona-nedlukningen varer.
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NYE MÅNEDSABONNEMENTER, ÅRSKORT OG KLIPPEKORT
 
Når DGI Huset igen åbner delvist den 13. juni kl. 7 vil der være nye medlemskaber både i forhold til 
indhold og priser.

Vi kan allerede nu sige, at de nye månedsabonnementer og årskort ikke vil indeholde fri adgang til alle 
husets holdtræninger. Man vil skulle købe et klippekort til dette ved siden af, hvis man har månedsa-
bonnement eller årskort.

Mere info og priser om dette kommer i forbindelse med vores nye hjemmeside, som lanceres senest 
fredag den 12. juni.
 
Månedsabonnementer
Alle månedsabonnementer er blevet opsagt ind over nedlukningen af huset.
Ønskes oprettelse af månedsabonnement skal man købe et nyt inden sin første træning (medlemsnum-
mer og armbånd vil stadig fungere).
 
Havde du årskort inden huset lukkede i marts?
Alle typer årskort købt inden nedlukningen i marts vil gælde efter reglerne dengang – gratis holdtræ-
ning med årskort vil altså stadig være muligt indtil det skal fornyes.

Fitness og combi årskort
Corona-lukningen ender med at vare 92 dage (fra og med 12. marts til og med 12. juni).
De 92 dage vil blive forlænget automatisk til dit medlemskab og du skal intet gøre.
Fitness kan benyttes fra lørdag den 13. juni, men Vandhuset kan først benyttes tidligst fra uge 26.
Bemærk alle vores LandHold og VandHold først vil starte efter sommerferien. Vi beklager dette, men 
det er vilkårene for at kunne åbne huset i etaper.
 
Svøm årskort
Vil blive forlænget på samme måde som fitness og combi med det antal dage, som nedlukningen har 
varet.

Bemærk alle vores VandHold først vil starte efter sommerferien. Vi beklager dette, men det er vilkåre-
ne for at kunne åbne huset i etaper.

Klippekort og enkeltbilletter
Vil fungere som det plejer fra 13. juni. Bemærk Vandhuset først åbner tidligst i uge 26.

Spørgsmål til ovenstående om medlemskaber skal rettes til 
mail@dgihusetvordingborg.dk eller vi kan træffes på 23 45 16 62 
hverdage mellem kl. 9 og 15.
 
Vi ser frem til at tage imod en masse glade brugere igen!
 
Med venlig hilsen,
Bjarne Malmros, direktør
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