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HJEMMESTÆVNER | AGRI NORD IDRÆTSCENTER
Retningslinjer, udehold
- Mød gerne op i hallen omklædt, hvis muligt (ellers er der omklædning til rådighed; se
oversigtsplan)
- Benyt kun det tildelte omklædningsrum til omklædning før og omklædning og bad efter
kamp
- Overhold de gældende opholds- og afstandsregler i de respektive omklædningsrum
- Hvis omklædningsrum benyttes, skal der sprittes af, når holdet eller gruppen forlader
omklædningsrummet (sprit og klude er placeret i hvert eneste omklædningsrum) *
- Mødetid i hallen ved omklædning: Tidligst 50 minutter før kampstart
- Mødetid i hallen uden omklædning: Tidligst 30 minutter før kampstart
- Der er sat tid af til at varme op i hallen inden kampstart (eventuel tidligere opvarmning
foregår i Sportssalen)
- Husk at vente med at gå i hallen, til der er sprittet af mellem kampene
- Banen skal forlades umiddelbart efter kampens afslutning, hvorefter man skal søge mod
enten omklædningen eller hallens udgang (se tidsplan for, hvornår omklædningen skal
forlades)
- Følg og respektér altid den opsatte, gældende skiltning i hallen
Retningslinjer, tilskuere
- Ingen stående tilskuere (alle skal have deres egen, faste siddeplads, mens de befinder sig i
hallen)
- Ingen tilskuere på balkonen (gennemgang på balkonen er tilladt)
- Maksimalt 31 tilskuere i Agri Nord Idrætscenter under og mellem kampene (forlad kun
hallen i pausen eller mellem kampene)
- Sørg altid for at spritte hænder af ved spritstationerne, inden man finder sin plads i hallen
- Overhold afstandskravene, både til banen og til de andre tilskuere
Retningslinjer, hjemmehold
- Der er ekstra mulighed for bad og omklædning i omklædningsrum 8 og 9 i hallen
umiddelbart før og efter kampene (husk at respektere afstands- og opholdskravene) *
- Der skal sprittes af hver gang et hold eller en gruppe forlader omklædningsrum 8 eller 9 *
- Husk at vente med at gå i hallen, til der er sprittet af mellem kampene
- Banen skal forlades umiddelbart efter kampens afslutning, hvorefter man skal søge mod
enten omklædningen eller hallens udgang (se tidsplan for, hvornår omklædningen skal
forlades)
- Der er sat tid af til at varme op i hallen inden kampstart (eventuel tidligere opvarmning
foregår i Sportssalen)
- Følg og respektér altid den opsatte, gældende skiltning i hallen (afspritning, ophold og
adgang)
*De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fra Skalborg Håndbold holder løbende kontrol med
afspritning i de respektive omklædningsrum

