Ordensregler for AB’s anlæg

HJÆLP os med at passe på vores anlæg på Skovdiget.
Vi er alle rigtig glade for vores anlæg, og sådan skal det gerne fortsætte. Så brug bolden
og efterlad anlægget, som du gerne selv vil finde det.
•

Da alle skal have det godt på anlægget, frabeder vi os alle former for provokerende
og generende adfærd. Det ødelægger en god oplevelse, så respektér de andre
brugere og gæster på vores anlæg. Tænk gerne på, at AB bl.a. har respekt, glæde
og fællesskab som værdier.

•

Det er aldrig sjovt at gå rundt i skidt og affald. Derfor har vi opsat en masse
skraldespande. Vi håber, du vil hjælpe med at holde anlægget pænt ved at rydde
op efter dig selv og bruge disse til affald som tyggegummi, tape, papir, plastik og
lignende. Smid det der og ikke på anlægget, så ser det mere indbydende ud til de
næste.

•

HUSK, at indendørs sko er til indendørs brug og udendørs sko til udendørs
brug. Derfor skal du tage dine fodboldstøvler af, INDEN du går indendørs – og
sørge for, at dine indendørs sko ikke er snavsede, hvis du har brugt dem udendørs.
Brug gerne klubbens støvlevaske til dit beskidte fodtøj.

•

Det er oftest sjovest at træne to og to. At have en kammerat eller veninde med sig.
Selvom det ser nemt ud, så kan en vægtstang godt være tung, så du skal altid
sørge for at have en kammerat med i styrkerummet, når du træner. Er du under
18 år, så er det vigtigt at huske på, at der SKAL være en voksen person over 18 år
med dig i styrkerummet.

•

Vi har taget hånd om dig, hvis du er ryger. Vi har sikret, at der er områder, hvor du
kan ryge uden at blive generet. Disse rygeområder er foran restaurant og på pplads, hvor der også er opstillet askebægere til formålet.
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•

Desværre oplever vi, at der er personer på AB, som tror de må tage andres
ejendele. Husk derfor at fjerne dine værdigenstande fra omklædningsrum, fra din
taske og din bil på p-pladsen. AB er ikke ansvarlig for tyveri eller tab af
værdigenstande. men vi bliver alligevel kede af det, hvis du mister noget. Så lad os
sammen prøve at gøre det svært for dem, der tror, de må tage vores ejendele.

•

Henstillinger fra AB’s Vagt skal efterkommes. Vagten kan uden varsel bortvise
enkeltpersoner såvel som hold/klubber, men vi ønsker IKKE at bortvise nogen. Vi
ønsker kun, at alle opfører sig godt. For så får alle en god oplevelse!

•

Cykler og knallerter hører IKKE hjemme på anlægget eller i hallen. De skal
parkeres i cykelstativerne.

HUSK…. Du skal bruge din sunde fornuft. Så får vi alle en dejlig dag på AB's anlæg
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