
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFVIKLING AF HÅNDBOLDKAMPE I NØRHALNE 

HALLEN – COVID19 

 

Det er vigtigt at understrege at retningslinjerne for håndbold forudsætter, at man følger 

anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, og at man ikke har symptomer på Corona.  

Mundbind skal bæres af alle over 12 år, når man går rundt i hallen. 

Retningslinjerne vil blive opdateret i takt med anbefalinger, påbud og vejledninger fra 

sundhedsmyndigheder, DHF/JHF, Jammerbugt Kommune m.m. 

Restriktioner for spillere:  

Før kamp: 

- Der skal bæres mundbind fra ankomst og indtil at opvarmning er i gang, og igen når kampen 

er slut. Man medbringer eget mundbind (fra og med d. 29/10-20). Gælder fra 12 år og 

derover.  

- Sprit hænder idet du går ind i hallen  

- Omklædningsrummene er åbne, der må dog max være 6 spillere i omklædningsrummene ad 

gangen.  

- Både udehold og hjemmehold varmer op i hallen  

- Holdene må først komme ind i hallen når spillere og tilskuere fra kampen før har forladt 

hallen, og der er blevet rengjort/sprittet af.  

- Begge hold medbringer alle tasker mv. ind i hallen og placerer dem på bænken lige bag ved 

udskiftningsbænken.  

Under kamp:  

- Udehold medbringer egne overtrækstrøjer ved farvelighed med hjemmehold.  

- Banen forlades ikke under kampen, halvleg holdes på banen, og der skiftes ikke 

side/udskiftningsbænk i halvlegen. 

- Der må ikke være kontakt mellem spillere/trænere og tilskuere i løbet af kampen.  



Efter kamp: 

- Hallen forlades umiddelbart efter slutfløjt.  

- Omklædningsrummene er åbne for omklædning (dog max. 6 spillere i 

omklædningsrummene ad gangen) 

- Der er ikke mulighed for at gå i bad efter kampen  

Restriktioner for tilskuere:  

- DGI fraråder tilskuere til håndboldkampe som det ser ud lige nu, og derfor må udehold kun 

medbringe de tilskuere, der er sat på til kørsel.  

- Mød umiddelbart op til kampstart. Kan komme ind i hallen, når den er tømt og rengjort samt 

begge spillende hold er kommet på banen.  

- Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang fra hallen. Må tages af så længe man 

sidder på sin plads (fra d. 29/10-20).  

- Hænder sprittes i forbindelse med ankomst til hallen.  

- Hver anden tilskuerplads må benyttes (benyt derfor ikke dem med et x på). 

- Tilskuere må ikke blande sig med tilskuere fra det andet hold. 

- Tilskuere skal sidde ned og må helst ikke forlade hallen under kampen.  

- Hallen forlades umiddelbart efter slutfløjt.  

- Hænder sprittes inden hallen forlades.  

- Toiletter findes i foyeren ved indgangen og i mellemgang ved kantinen.  

- Cafeteriet er lukket.  

Skulle der være forvirring om noget, så kontakt venligste håndboldformand Camilla Elkær 

på 28763341. 

 

 

 

 


