
 

COVID-19 retningslinjer til ØBG CUP 2020 
 
STÆVNET SPILLES UDEN TILSKUERE! 
For at slå fast. Hverken forældre, søskende, venner el. andet er velkomne til stævnet. Det er KUN 
spillere/trænerstab fra de deltagende klubber der bliver lukket ind i hallen! 
 
Senest onsdag d. 19. August kl. 16:00 skal alle trænere have udfyldt vedhæftede træner/spiller 
liste (1 pr. klub). Den liste er gældende til om lørdagen. Hvis der ønskes ændringer til søndag, skal 
det meddeles inden lørdag d. 22. August kl. 22:00. 
Listen bruges udelukkende til at tjekke, at det kun er spillere og trænere fra de deltagende klubber 
der kommer ind til stævnet. 
Derfor bedes alle spillere og trænere medbringe billede-ID, da alle deltagende bliver tjekket ved 
ankomst gennem hoveddøren. 
 
Kapacitet i hallen: 

- Der må maks. befinde sig 100 personer i hovedhallen. Spillere og trænere der enten er 
udenfor hallen eller i cafeteriet tæller ikke med. 

- Alle klubber har deres eget område i hallen som de kan benytte til at se kampe i hallen. Det 
er IKKE tilladt for hverken trænere eller spillere at opholde sig i andre klubbers område 
inde i hallen. Der er for hver klub tydeligt markeret i hvilke områder i kan og må opholde 
jer. 

 
Ved ankomst til hallen: 

- 1) Vis billede-ID til dørvagter for at komme ind. 
- 2) Find anviste omklædningsrum med klubbens navn. 
- 3) Efter omklædning tømmes omklædningsrummet og tasker mm. stilles i udendørs 

pavilloner/trailer til opbevaring. 
- OBS: Der er kun 1 indgang åben under hele stævnet. Indgangen findes på vedhæftede kort. 

 
Ved opvarmning til kampe: 

- I hallen findes 2 opvarmningszoner. I gymnastiksal (hjemmehold) og gangområdet 
(udehold). Der må ikke bruges bolde under opvarmning. 

- Efter opvarmning tages alle ting ud fra lokalet, så det er klar til næste hold. 
 
Omklædningsrum: 

- Omklædningsrum bruges kun til at klæde om før første kamp og gå i bad efter sidste kamp. 
- Omklædningsrum benyttes ikke til hverken taktiske oplæg eller andet ophold under eller 

efter kampe. Her opfordres kraftigt til at gå udenfor i pavillonerne! 
 
Bespisning: 

- Når der ønskes frokost for klubberne, henvender man sig til Brian i hallens cafeterie. Her 
får man udleveret frokost potionsanrettet og kan enten spise i cafeteriet (max. 50 
personer) eller udenfor ved opstillede borde og bænke. 

- Alle klubber kan hente 2x forplejningskurv om dagen til stævnet. 



 

Livestream: 
- Alle kampe livestreames fra hallen i en privat facebookgruppe (ØBG CUP 2020 

LIVESTREAM). Denne gruppe ville det være muligt at købe sig ind i hele weekenden for 
50kr. 

- Trænerne fra de deltagende klubber lukkes ind gratis, mens alle andre kan købe deres 
adgang. 

- Når sidste kamp er spillet søndag, smides alle, på nær trænere fra de deltagende klubber, 
ud af gruppen. Så vil kampene ligge tilgængeligt der. 

 
Vi beder alle klubber om at overholde ovenstående retningslinjer. 
Retningslinjer bliver også udleveret til holdet ved ankomst og hænger i hallen. 


