Oplysninger om brug af hallen på True North Efterskole, TNE
Der er nu mulighed for at bruge idrætshallen på TNE. I første omgang er der en prøveperiode frem
til 1. januar 2018, hvor der ikke er tilmelding. Man møder op på en af de mulige ugedage mellem
kl. 18-20 medmindre der er meddelt noget/slået noget op på snaptun.dk eller facebookside
Snaptun lokalråd, hvor dele af hallen er med fx gymnastik eller andet holdmotion.
Efter prøveperioden vil Snaptun Lokalråd og TNE se på eventuelle ønsker for brugen af hallen.
De første aftener vil der være et medlem af Snaptun Lokalråd tilstede for at vejlede og besvare
eventuelle spørgsmål.
Der vil eventuelt være mulighed for at elever fra TNE kan instruere i fx badminton eller yoga.
Hvis flere samler sig til et hold i fx yoga eller gymnastik, skal lederen af holdet arbejde frivilligt!
Altså ingen form for betaling.
Brugen af hallen og forskellige redskaber er på eget ansvar. Ligeledes er fitness også på eget
ansvar og der er ikke en instruktør.
Mandag den 23. oktober 2017 er første aften, hvor hallen kan bruges.
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Hallen på TNE kan bruges af alle borgere i Snaptun og omegn
Hallen kan bruges mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18.00 til 20.00 – i uge 44 er
hallen lukket
Der er ikke omklædningsrum eller bademuligheder – der ét toilet
Kom omklædt med skiftesko (hallen må kun betrædes med gummisko)
Indgang må kun foregå via ståltrappe ved hallen ud mod Havnevej, her lægges overtøj og
skoskift foregår ved bænk inden for døren
Hallen og fitnessområdet må bruges
Mulighed for motion i hallen er:
1. Badmintonbaner – der fire baner
2. Bordtennis – der er to borde
3. Fitness
4. Gymnastik eller lignende hold
Disse tre-fire aktiviteter kan foregå samtidigt, og ønsker du at spille badminton eller
bordtennis, så aftal med andre, der også ønsker at deltage
Badmintonnet sættes op og nedtages efter brug
Der findes svaber, hvis gulvet er blevet snavset, brug den hvis det er nødvendigt
Efterlad hallen i pæn stand
Med venlig hilsen
Snaptun Lokalråd og True North Efterskole

