
      Velkommen i Rødkærsbro hallen til håndboldkampe       

Rødkærsbro håndbold følger anbefalingerne fra DHF i forbindelse med 

afviklingen af kampe i hallen. Alle bedes respektere følgende retningslinjer: 

➢ Alle skal spritte hænder ved ankomst til hallen. Sprit findes ved alle indgange. 

➢ I forhallen/hallen vil der være en repræsentant fra Rødkærsbro håndbold som 

vil være behjælpelig.  

➢ Ved ankomst får man anvist omklædningsrum. Seddel hænger på døren. Her 

står også i hvor lang tid rummet er til disposition. I omklædningsrummene må 

man være max 8 spillere i hvert rum. Holdene får tildelt to rum. Der må være 

to spillere i bad ad gangen. Tasker bedes blive i omklædningsrum under 

kampen. Rengøringsartikler er tilgængelig i hvert rum.  

➢ Det er kun spillere samt evt træner/holdleder som må være til stede i 

omklædningsrummet. 

➢ Opvarmning foregår i vores springsal som ligger for enden af hallen. Både 

hjemmehold og modstanderhold varmer op i salen. (Ved hverdagskampe er 

der indlagt lidt tid til opvarmning i hallen inden kampstart.) 

➢ Bolde er tilladt i springsalen, dog ikke spil op mod vægge.  

➢ Hjemmeholdet vil stille op under uret.  

➢ Pausen foregår ved udskiftningsbænken. Man skifter ikke side. 

➢ Ingen spillere må forlade bænken, undtaget ved skader. 

➢ Hilsepligten efter kampen er suspenderet. 

➢ Alle spillere/trænere skal have forladt banen inden nye spillere må træde ind. 

➢ I pausen mellem kampene rengøres/sprittes alle bænke samt mål af. 

Ligeledes dommerbord og døren ind til springsal/ud til gangen. 

➢ Ved døren ind til hallen vil der hænge et skilt med anvisning på hvor både 

hjemme og ude holdets tilskuere skal sidde. Vi anbefaler at tilskuere sætter 

sig med god afstand. Alle tilskuere skal sidde ned under kampene. Der vil 

være rengøringsartikler til stede så stole kan rengøres både før og efter. 

➢ Cafeen er åben, dog skal alle bære mundbind. Undtaget er børn under 12 år. 

Mundbind kan købes i hallens cafe. 

 

Vi ser frem til at modtage jer i Rødkærsbro hallen - 
med ønsket om gode kampe for alle.  

 
Kontakt Rødkærsbro håndbold: Formand Majbritt Vestergaard 20193345 / haandbold.rif@gmail.com ved evt. spørgsmål. 
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