
 

 

Velkommen til håndbold hos FSH Holsted. 
i forhold til Covid 19 vil vi gerne have at i læser nedstående regler så vi trygt forsat kan spille 
håndboldkampe.  
Vi i FSH ser gerne at man tidligst kommer 30 minutter inden kampstart og omklædt hjemmefra.  
Efter kampen vil der være mulighed for at tage et bad.  
Ta tasker med ind i hallen og over til udskiftningsbænken, det er nemmere i forhold til brug af 
mundbind som først må tages af lige inden opvarmning.  
Der byttes ikke halvdel i pausen.  
 
Vi glæder os til at se jer i hallen og til forsat at afvikle kampe.  
Hilsen FSH Holsted.  

 

 

 

Covid 19 regler for hverdagskampe FSH Holsted. 
 
Mød op samlet og gå direkte til jeres tildelte omklædningsrum. 
 
Der skal bæres mundbind fra ankomst til opvarmning starter.  
 
Medbring egne overtrækstrøjer hvis i spiller i blåt.  
 
I får tildelt 15-25 minutter på banen inden kampstart til opvarmning. 
 
Kun opvarmning på kampbanen.  
 
Holdene må først komme ind i hallen når der blevet rengjort/sprittet af, efter kamp/træning 
 
Begge hold hentes af stævneleder inden kamp.  
 

Covid 19 regler for weekendkampe FSH Holsted 
 

Gå direkte til omklædningsrum efter nedenstående fordeling: 

- Hjemmehold piger: Omkl. 2 

- Udehold piger: Omkl. 3 + 4 

- Hjemmehold drenge: Omkl. 7 + 8 



 

 

- Udehold drenge: Omkl. 5 + 6 

OBS – Højst 10 personer i et omklædningsrum (Hvis man er flere, må man altså dele sig op) 

Gå direkte til hal 2 til opvarmning. 

Når hal 1 er tømt og rengjort, vil i blive hentet.  

Efter kampen forlader spillere, trænere og dommere hal 1 og går direkte i 

omklædningsrum. 

 

 
Retningslinjer for tilskuere til kampe hos FSH. 
Mød om muligt op umiddelbart til kampstart, i kan komme ind i hallen når den er 

tømt og rengjort og når begge hold er kommet på banen.  

 

Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang, må tages af så længe man sidder 

på sin plads.  

 

Hænder sprittes af både ved ankomst og afgang fra hallen.  

 

Det er vigtigt at de opstillede stole i hallen ikke rykkes sammen da de er stillet op i 

henhold til afstandskravende på 1 meter!! 

 

Alle tilskuere skal sidde på de opstillede stole i hallen, man må IKKE stå i døren. 

 

Alle tilskuere skal forblive siddende på deres plads indtil spiller, trænere og 

dommere har forladt hallen!! 

 

Der er gratis sponser-kaffe, husk at spritte hænder!! 

 

Færdes du i caféen, bedes du følge caféens retningslinjer. 

 

Der skal altid bæres mundbind når du færdes i hallen.  

 

                                                  God kamp.  



 

 

 

               


