Information om COVID 19-retningslinier ved håndboldkampe/-stævner i Hvide Sande Hallen
1. Omklædning: Det vil kun være muligt at klæde om for hold fra U13 og opefter (Dvs. U9 og U11hold skal klæde om hjemmefra).
Ved ankomst anvises (på tavle i forgangen) 1 omklædningsrum pr. hold (OBS max. 7 personer ad
gangen i omklædningsrummet) og der udleveres nøgle til denne (Fås ved henvendelse i kiosken).
Der er adgang til omklædningsrummet tidligst 45 min. før kampstart.
Vær opmærksom på at der max. må være 2 ad gangen i baderummet.
For at sikre korrekt afspritning inden næste hold skal omklædningsrummet forlades senest 30 min
efter kamp-ophør.
2. Opvarmning: Opvarmning for udehold foregår i gangen foran omklædningsrum –
VIGTIGT – i gangen må der IKKE benyttes bolde og harpiks (vent med dette til der er adgang til
hallen inden kampstart).
3. Kampafvikling Det er først tilladt at gå i hallen, når den forrige kamps spillere har forladt hallen
Der skal sprittes af i udskiftningsområdet efter sidste kamp inden det kan benyttes.
Pausen i kampen afholdes på banen. Man kan forlade hallen for toiletbesøg eller ved skader, husk
at spritte hænder ved ind- og udgang.
Hilsepligt efter kampen er suspenderet. Straks efter kampen skal hallen forlades.
Generel info
Ankomst senest muligt før kampstart og forlad hallen umiddelbart efter. Alle udehold medbringer egne
overtrækstrøjer, hvis de spiller i gult.
Kun siddende publikum er tilladt i hallen – sæderne er mærket op – hver 2. sæde med kryds må ikke
bruges. Der er i alt 105 orange sæder, der kan benyttes.
Der opfordres til at ind- og udgang af tilskuere foregår i pauser mellem halvlege og mellem kampe, når
holdene har forladt banen og de deltagende hold til næste kamp er kommet på banen.
Da det i praksis er svært at håndhæve, hvem der er nære kontakter, anbefaler Dansk Håndbold Forbund, at
alle tilskuere holder den gældende og markerede afstand (også selvom det drejer sig om personer fra
samme husstand). Det er en stor hjælp for os i forhold til overholdelse af retningslinjer.
Vi opfordrer til, at kun de allermest nødvendige udebane-tilskuere (primært chauffører) kommer i hallen.
Det er ikke tilladt at stå eller sidde på trappe- og gangarealer. Det er heller ikke tilladt at varme op eller
stå ved og omkring banen.
Alle fra 12 år, der opholder sig på en idrætsfacilitet, skal bære mundbind. Undtagelse fra mundbind gælder,
når man er aktiv på banen (fra opvarmning) eller man er i bad. Publikum og tidtagere skal have mundbind
på, når de står og går, men ikke når de sidder på deres pladser.
Og husk de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne – bliv hjemme, hvis du har symptomer på
COVID-19, hvis du er i risikogruppe eller har været i nærkontakt med en, der er testet positiv.
Hold afstand og sprit hænder ved indgang, og når du forlader hallen igen.

