Covid-19-regler ved besøg i Elbohallen
I forbindelse med besøg i Elbohallerne til håndboldkampe, har TSIF håndbold/Elbohallen opsat flg.
Covid-19-regler som vi håber alle hold og deres tilskuer vil hjælpe os med at håndhæve/overholde:
• Alle spillere, trænere, dommere og tilskuere skal spritte hænder og bære mundbind, når

man ankommer til hallen og cafeteriaet.
• Hvis man er aktiv – skal man bære mundbind indtil man skal starte aktiviteten. Når

man er færdig skal man tage det på igen – indtil man har forladt anlægget.
Hvis man deltager i møder, skal i cafeteriet eller være tilskuer i hallen, skal man
have mundbind på indtil man sidder ned. Her må mundbindet så tages af. Det skal
på igen når man rejser sig op igen – uanset ærinde.
• Grundet afstandskrav er der kun plads til 70 siddende tilskuere i hal 2 og 50 siddende

tilskuere i hal 1.
• Opvarmning i gangarealerne er IKKE tilladt.
• Der vil inden alle kampe være ca. 1/2 times opvarmning i den hal hvor kampen skal

afvikles.
• Omklædningsrummene skal sprittes af ved ankomst og når de igen forlades. Der vil i

alle omklædningsrum forefindes sprit og klude til formålet.
Følgende arealer i omklædningsrummene skal afsprittes:
Alle siddeflader/bænke, dørhåndtag, armaturer og toilet. Det er holdenes ansvar at dette
bliver overholdt.
• Der må max være 8 personer i omklædningsrummet ad gangen.

Det er holdenes ansvar, at dette bliver overholdt.
• Alle tasker og egendele skal fjernes fra omklædningsrummene efter endt omklædning,

så der er klar til de næste hold.
• Alle tilskuer SKAL straks gå til deres plader og alle tilskuer SKAL sidde ned under

kampene.
Man må kun forlade sin plads i halvlegen og efter sidste kampfløjt.
• Der må ikke være kontakt mellemspillere/trænere og tilskuere i løbet af kampen.
• Hallen skal forlades straks efter sidste fløjt.
• Spillerne må ikke forlade banen under kampafvikling, pausen holdes på banen –

man må altså ikke gå i omklædningsrummet.
• Man må kun sidde på de pladser og stole, der er gjort klar og stole må ikke flyttes rundt.
• I cafeteriet skal der bæres mundbind, indtil man sidder på en stol.

Vi ved godt, at det er møj besværlig og træls, men det er desværre sådan det er i øjeblikket.
Det er vores håb, at alle hold som besøger Elbohallen i den kommende tid, vil være med til at
overholde disse regler, da det er i alles interesse at undgå, at vi spreder Corona virussen til vores
sport.
På forhånd tak og velkommen i hallen

TSIF Håndbold

