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EN SIKKERHEDSFORANSTALTNING. 

Vi er ganske få i Bornholmerklubben som endnu ikke har været ramt af 

Corona. Derfor er vi i klubudvalget blevet enige om at passe på de få og 

skrøbelige. Vi har uagtet prisen, besluttet at indkøbe hjemmetest til alle 

mand (til alle dagene). På den måde kan vi sørge for at få de positive sorteret 

fra og sendt hjem, så de negative kan få lov at fiske i sikkerhed. 

Skiftehold 

Vi har besluttet at testen skal overstås fra morgenstunden HVER MORGEN, 

så alle kan være trygge.  

Lige som med mad holdene bliver vi alle på skift tildelt en vagt som ”poder”.  

Vil man mod forventning ikke lade sig teste eller bliver man testet positiv, ser 

vi os nødsaget til at hjemsende vedkommende for egen regning. 

Vi beder også om forståelse for at isolere sig på værelset fra man vågner til 

man er testet og erklæret negativ.  

Her skal det påpeges, at man ikke bare kan gå rundt og se negativ ud, det 

SKAL påvises med en test. 

Ekstra Sikkerhed. 

Da vi ved at hjemmetest ikke er 100% pålidelige, indfører vi også 

ekstraordinært brug af mundbind.  

Mundbind skal benyttes: 

• Fra man står op og til man har børstet tænder. 

• Efter besøg på havnegrillen i Rønne eller Nexø. 

• For dem som deler værelse, skal det benyttes om natten.  

• Skal der ryges eller drikkes I ovennævnte scenarier kan det undlades. 

DET UNÆVNELIGE 

Da vi på trods af ovenstående, ønsker at alle får en dejlig tur uden at blive 

mindet om Corona hele tiden, indføres en bødekasse. 

Hvis nogen på noget tidspunkt nævner ”Corona” mens andre hører det, skal 

der lægges 1 krone i en dertil medbragt bødekasse. 

Med tanke på, at vi nok har glemt hvad man ellers kan tale om, regner vi 

med at få financieret hele turen i 2023 ad den vej. 

Vel mødt til en uges tryg pokaljagt. 

POKER 

Er i år ikke på programmet, 

hvilket skyldes den betydelige 

risiko, der er forbundet med 

kort og især penge som skifter 

hænder. 

Dart 

Hvis man ønsker at spille dart, 

gør vi opmærksom på at egne 

pile skal medbringes. Vi kan 

ikke forsvare at spritte alle pile 

af hele tiden, da den 

begrænsede mængde sprit vi 

har med, er til indvortes brug 

 


