
      Hej med jer – og velkommen til Tjelecenteret 
 

 
Ørum IF håndbold følger anbefalingerne fra DHF i forbindelse med afviklingen af kampe i 
Tjelecenteret. 
 

• Alle skal bære mundbind, og må først tage det af når man som spiller skal spille kampen 
eller som tilskuer har sat sig ned. Efter kampen skal alle igen bære mundbind. 
 

• Alle skal spritte hænder ved ankomst til hallen. Sprit hænger ved alle indgange, cafe, 
omklædningsrum og står også på toiletterne. 
 

• Der er i Tjelecenteret anvist omklædningsrum til de forskellige klubber. Der er skiltet på 
dørene hvilket omklædningsrum I skal anvende. 
 

• Der må max. være 7 spillere i hvert omklædningsrum ad gangen. 
 

• Undgå kø dannelse. Tasker bedes blive i omklædningsrummet under kampen. 
 

• Det er kun spillere samt evt. trænere/holdledere, som må være til stede i 
omklædningsrummet. 
 

• Opvarmning foregår i vores lille hal – hal 2. Både hjemmehold og modstanderhold varmer op 
i samme hal. Indgang via forhallen og ikke gennem cafeen. (Ved hverdagskampe er der 
indlagt lidt tid til opvarmning i hallen inden kampstart.)  
 

• Bolde med harpiks er ikke tilladt i den lille hal. 

• Ingen hold går på banen, før de forrige hold har forladt banen. Man må derfor gerne skynde 
sig væk fra banen efter endt kamp.	

• Der er lagt ekstra tid ind mellem kampene. Her skal der luftes ud, rengøring af 
udskiftningsområderne, dommerbord, stolper og andre kontaktpunkter (såsom udendørs 
håndtag, vandhaner osv.). 

• Pause i kampene afholdes på banen. 
 

• Hilsepligten efter kampen er suspenderet 

• Udeholdet skal selv medbringe overtrækstrøjer. 	

• Vedr. vores cafe område, må der max. opholde sig 10 personer i dette lokale på samme tid 
og hvis cafeen har åben betragtes stedet som et spisested, derfor er mundbind påkrævet 
indtil man sidder ned, man skal OGSÅ bruge mundbind når man går igennem eller henter 
kaffe. Undtaget er børn under 12 år.  
 

• Der er sat info op på væggene. Max 21 personer pr. langside fordelt med en meters 
mellemrum. Alle tilskuere skal sidde ned under kampene. Hjemmeholdets tilskuere skal 
sidde på langsiden nærmest indgangen til hallen og udeholdets tilskuere skal sidde på 
modsat side.  
 

• Der vil være en Corona ansvarlig i hallen, som tager imod jer (udeholdene) og kan være 
behjælpelig med at guide jer til omklædningsrummene og hvis der er yderligere spørgsmål. 

 

Ørum IF håndbold og Tjelecenteret 


