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Opdaterede retningslinjer vedrørende bowling i Bowlernes Bowling Center ApS

Når I fremover kommer til bowlinghallen, vil I møde et skilt, hvorpå der er en tegning over
bowlinghallen. På tegningen vil I kunne se røde, blå og grønne områder.

Bowlere der har 1. start eller er den første klub, som skal træne den pågældende dag bliver
henvist til at sætte sig ned og vente (eventuelt gå op på banerne - tjek med personalet) i RØDT
område.
Det må påregnes, at vi delvis lukker branddørene, så vi sikrer nødvendig adskilles af grupper. Når
kampen/spillet er færdigt, forlades området (følg de LILLA pile) til GRØNT område. I skal måske
vente lidt før I kan blive betjent i baren.
Vi har opdelt receptionen, så indtjekning, skoleje m.m. foregår ved kasse 1 og betjening med øl,
vand, mad m.m. foregår ved kasse 2. Ved begge kasser opfordres det til, at man holder afstand,
tager det roligt, og om nødvendigt venter til der er plads.
Bowlere der har næste start eller skal spille i næste time bliver henvist til at sætte sig ned og vente
i BLÅT område. Når spillerne har forladt bowlingbanerne fra starten/timen før og personalet har
foretaget den nødvendige afspritning – åbnes branddøren, og man kan gå ind i til bowlingbanerne
via det blå område.
Når kampen/spillet er færdigt, forlades området (følg de LILLA pile) til GRØNT område.
Bowler/gæster til næste start/time henvises til RØDT område og så fremdeles.
Klubber/grupper bliver om nødvendigt adskilt via tomme baner.

Vi opretholder ovennævnte så længe, som de nugældende restriktioner er gældende, og håber på
jeres forståelse for, at vi eventuelt må flytte jer fra de baner, som I plejer at spille på.

Vi glæder os til at se jer i bowlinghallen
Finn & Karin
Bowlernes Bowling Center ApS
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