
 
Covid 19 – retningslinjer  

Kære udehold til AIA-Tranbjerg Håndhold 
Vi glæder os til at byde jer velkommen i Grønløkkehallen og til spændende kampe. 

Grundet COVID-19 har klubbens bestyrelse udarbejdet nogle retningslinjer, som I skal 
forholde jer til. Se neden for: 

• Alle skal overholde de til enhver tid gældende retningslinjer for COVID-19 i samfundet. 
 

• Alle skal afspritte hænder ved ankomst til hallen. 
 

• Hjemmehold kan klæde om i omklædningsrum (nr. 2, damer og nr. 1, herrer). Hvis 
omklædningsrum benyttes, har hjemmeholdets træner ansvaret for, at overflader så som 
bænke, håndtag, armatur osv. afsprittes før både før benyttelse og efter rummet forlades. 
 

• Udehold kan klæde om i omklædningsrum (nr. 5, damer og nr. 6, herrer). 
Hvis omklædningsrum benyttes, har udeholdets træner ansvaret for, at overflader så som 
bænke, håndtag, armatur osv. afsprittes før benyttelse og efter rummet forlades. Hvis sprit 
og klude ikke er tilgængeligt i omklædningsrummet, spørg venligst AIA træneren efter 
dette. 
 

• Hjemmehold skal opvarme i gymnastiksalen eller gangarealet ved omklædning. 
 

• Udehold skal opvarme på gangareal bagerst i hallen - gennem blå dør i enden hvor uret 
er.  
 

• Publikum er velkomne i hallerne. Følgende gælder: 
Hjemmehold skal opholde sig i afsnit med skiltning ”Hjemmehold tilskuere” 
Udehold skal opholde sig i afsnit med skiltning ”Udehold tilskuere” 

• Alle skal sidde ned i hallen – og må f.eks. ikke stå op af muren 

• Ingen blanding af publikum og spillere i løbet af kampen.   
 

• Der skal være min. 1 meter mellem hver person (målt fra næse til næse). 

• Hjemmehold skal opholde sig i siden mod Cafeen 
Udehold skal opholde sig i under uret. 
 

• Hvis dommeren tillader, byttes der ikke side i halvleg. 

 

Hvis der skulle være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. 

Vi ser frem til at byde jer velkommen. 

Mvh AIA-Tranbjerg Håndbold 


