
Kære spiller, træner og tilskuer 
Harlev IK vil gerne byde dig meget velkommen til den forestående kamp i Næshøjhallen i Harlev. Vi 
ser frem til at se dig i hallen under forhold, hvor vi passer på hinanden. Derfor er der nogle 
guidelines som vi gerne vil have at du hjælper os med at overholde.  
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakt os i Harlev IK. 

Vores guidelines ved kamp i Næshøjhallen 
Angående spiller og træner 

- Vi kan desværre ikke tilbyde omklædning før eller efter kampen, hvorfor du skal komme 
omklædt i kamptøj. 

- Forsøg at ankomme max. 30 minutter før kampens starttid. 
- Når du ankommer, skal du ind ad hovedindgangen som ligger på bagsiden af hallen. Gå   

direkte til opvarmningszonen. Følg skiltningen i hallen og undgå kontakt med publikum.  
- Opvarmningszonen er i kælderen for udehold og hjemmeholdet er gangen i den 

markerede zone. 
- Hænder sprittes af ved indgang til hallen. Medbragte bolde skal også sprittes af. 
- Alle over 12 år skal bære mundbind fra hovedindgangen og må kun tages af når du er i 

opvarmningszonen eller spiller i hallen.  

 

Angående tilskuere 

- Vi har et meget begrænset antal siddepladser i hallen. Tæl selv efter om der er ledige 
siddepladser inden du går ind i hallen. 

- Begræns antallet af tilskuere til et minimum.  
- Der skal sprittes af i hallen mellem kampene, hvorfor ankommende tilskuere bedes vente 

udenfor hallen til der er adgang til hallen. Holdene der skal spille, går på banen 5 min. før 
kampstart og herefter er der adgang for tilskuere. 

- Så vidt muligt skal du som tilskuer blive på din siddeplads og forlade hallen når kampen 
slutter. 

- Alle over 12 år skal bære mundbind fra hovedindgangen og må først tages af når du sidder i 
hallen som tilskuer og overværer en kamp. Mundbindet skal på igen, når du rejser dig.  

- For at undgå at vi stimler sammen, har vi ensrettet trafikken i hallen. 
o Tilskuere går ind ad hovedindgangen og fortsætte mod de tildelte siddepladser i 

hallen. Udgang er i mellemgangen ved omklædningen. Se skiltning. 

 

Venlig hilsen Harlev IK 
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