
Halden Tennisklubb – kunngjøring fra styret 
 
God påske til alle medlemmer! 
 
Dette er utfordrende tider for oss alle. Vi står ovenfor usikkerhet og mange er bekymret for 
egen og familiens helse. For alle vi som er interessert i tennis er det selvfølgelig synd at 
baner har vært stengt i tråd med lover og forbud som har vært satt for idretten og 
fritidsaktiviteter. Vi satser på en «myk» oppstart 20. april. Desto flinkere vi er til å følge 
gjeldende regler desto raskere vil vi kunne åpne opp for vanlig drift. Se mere informasjon 
under. 
 

• 20. april:  
o Oppstart av fast trening for alle grupper i regi av vår trener Tino. Tino sender 

ut informasjon til alle som deltar i trening rett etter påske. Det blir da bare 
trening på utebaner. Ved regn blir det alternativ trening på vårt anlegg eller 
trening blir avlyst. Viktig at foresatte gjennomgår reglene under med sine 
barn/ungdom og at dette blir akseptert og forstått av alle 
 

o Vi åpner for spill på utebaner 3 og 5 KUN og for medlemmers 
familie/personer som bor i samme bolig/husstand. Det gjøres ikke unntak fra 
denne regelen 

 

• Vi sender ut ny e-mail/legger ut informasjon så snart vi vet får beskjed om vi kan 
åpne for spill for alle medlemmer og når hallen kan åpnes igjen 

 

• Se regler alle som skal trene og spille tennis må respektere under 
 
 
Hallen vår er inntil videre stengt ihht kunngjøring fra Halden Kommune 6. april: 
https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/%c3%85pner-for-bruk-av-utend%c3%b8rs-
idrettsanlegg.aspx 
  
NIF og Helsedirektoratet har laget en ny veileder med råd til idretten som åpner for 
idrettsaktivitet:  
 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-
idrettsaktivitet/ 
  
Grunnregel for organisert idrett er maks 5 personer og to meters avstand. I tillegg er de 
spesifikke på at ingen skal ta på samme utstyr med hendene. Basert på dette anbefaler NTF 
ikke tennis- eller padelspill i perioden vi er inne inn akkurat nå under Koronakrisen. Grunnen 
til dette er utstyret, derav ballene, kan være smittebærere. Unntaket er hvis man spiller med 
familie/personer som bor under samme tak (familie) som over.  
 
HTK har i tråd med dette besluttet at vi skal ha følgende begrensninger, regler 
og retningslinjer når vi har en «myk» åpning av utebaner 20. april: 

https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/%c3%85pner-for-bruk-av-utend%c3%b8rs-idrettsanlegg.aspx
https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/%c3%85pner-for-bruk-av-utend%c3%b8rs-idrettsanlegg.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/


  
• Alle må følge smittevernregler som er hovedprioritet. Dette betyr bl.a. ingen 

direktekontakt med overflater og fellesutstyr, alle deltagere må ha med seg 
antibac som skal brukes før og etter trening og hvis man er uheldige å ta på en 
ball eller andre gjenstander på tennisbanen 

• Hvis du ikke er frisk/i karantene osv. skal du IKKE spille. Se regler 
her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-
befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ 

• En voksen skal være til stede til enhver tid (2004 og yngre). Dvs. har du to barn 
kan du ikke sende dem ned for spill uten å være med selv. Foresatte/foreldre 
trenger ikke selv spille, men du må være tilstede 

• Kun singlespill på en bane evt. med en voksen, og 2 meters avstandsregel fra 
andre medlemmer (på vei inn/ut osv) 

• Klubbhus og toaletter vil fortsatt være stengt 
• Stikkprøver vil foretatt for å passe på at alle følger disse reglene  
• Utebanene 3, 5 skal benyttes. Bane 4 er stengt for booking for å holde avstand 

mellom bane 3 og 5 og for å unngå at baller skal komme over til andre som spiller  
  
Voksne/foresatte er individuelt ansvarlig for å overholde alle reglene. Det er kritisk at 
alle forholder seg til disse, ellers risikerer vi at HTK blir stengt igjen og det ønsker ingen av 
oss. Hvis vi bryter reglene risikerer vi advarsel og bøter fra Halden Kommune 
  
Da er det snart bare å begynne å booke en time og glede seg over at man i alle fall kan spille 
med noen i familien!  
  
  
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fhi.no_nettpub_coronavirus_fakta_rad-2Dog-2Dinformajon-2Dtil-2Dbefolkningen-2Dom-2Dnytt-2Dkoronavirus-2Dcoronavirus-2D2019-2Dnco_&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=AGdoXzcnobWTX6ckGnBUUg&m=Hx6T1dUGmKcF4FrNwIY7tmPmAHHrMRKOH-J2Wbd_Ff0&s=yiOCiCU-CBgF4FZDAojvtby4n1xkV9HQ2ktC4TYVAwU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fhi.no_nettpub_coronavirus_fakta_rad-2Dog-2Dinformajon-2Dtil-2Dbefolkningen-2Dom-2Dnytt-2Dkoronavirus-2Dcoronavirus-2D2019-2Dnco_&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=AGdoXzcnobWTX6ckGnBUUg&m=Hx6T1dUGmKcF4FrNwIY7tmPmAHHrMRKOH-J2Wbd_Ff0&s=yiOCiCU-CBgF4FZDAojvtby4n1xkV9HQ2ktC4TYVAwU&e=

