
Velkommen til turneringskamp i Østervrå Hallen 
 

Grundet den Covid-19 situation, vi desværre befinder os i, ser vi os nødsaget til at 

udsende information om, hvordan det er muligt at afvikle turneringskampe i 

Østervrå Hallen ud fra retningslinjer og anbefalinger i forhold til at undgå 

smittespredning.  

 

Husk de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen: 

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19, eller hvis du har været i 

kontakt med eller bor sammen med en person, der er testet positiv. 

 

 

 Ankom så tæt på spilletidspunkt som muligt. 

 

 Indgang til Hallen sker via hovedindgang. 

Inden for døren forefindes sprit, som skal benyttes 

 

 Der skal bæres mundbind, når man står op eller bevæger sig rundt i hallen.  

Dog gælder dette naturligvis ikke under opvarmning og kamp. Mundbind 

skal tages på igen, når kampen slutter. 

 

 Der er desværre ikke mulighed for omklædning eller bad for udeholdene.  

Under kampen opbevares tasker i hallen ved udskiftningspladserne. 

 

 Som udehold er der mulighed for opvarmning i gangarealet i kælderen 

(adgang via Hallen). Man bliver i dette areal kampstart. Efter endt kamp 

forlades hallen hurtigst muligt.  

 

 Vi henstiller til, at så få tilskuere som muligt overværer kampen. Evt. 

tilskuere ankommer først til hallen, når kampen starter. Alle tilskuere 

sidder på de opstillede stole, og vi henstiller til, at man bliver siddende 

under hele kampen. Tilskuere må ikke gøre ophold i eller foran døre. 

 

 Efter kampen forlader spillere og tilskuerne hallen med det samme, da vi 

skal foretage rengøring og udluftning. 

 

 Der vil mellem hver kamp være indlagt pauser, hvor vi foretager rengøring 

efter løbende forskrifter fra DHF.  

 

 Husk at medbringe egne overtrækstrøjer, hvis I har røde spillertrøjer.  

 

Vi håber på forståelse for ovenstående, og ser frem til endelig at kunne afvikle 

håndboldkampe igen. 

 

Sportslige hilsner 

ØVI-håndbold 

 

Ved evt. spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes på tlf. 22276842 (Lene Baier) 

Eller Halinspektør Søren Kiil på tlf. 20 31 34 22   


