
 

Vejledning i kampafvikling i Struer Energi Park.  

 

Mundbind 

Alle personer over 12 år skal bære mundbind, når man træder ind i Struer Energi Park. 

Hvis man skal benytte omklædningsrummene, skal man bære mundbind, til man er omklædt 

og går mod håndboldbanen. Det vil sige, at man ikke behøver at bære mundbind til og fra 

kampen. Hvis man er omklædt hjemmefra, skal man bære mundbind fra man går ind i centret 

og til man står ved håndboldbanen 

 

Omklædningsrum 

Vi har fordelt omklædningsrummene i Struer Energi Park, så der gerne skulle være god plads 

til alle. Er der flere spillere på holdet end maks. Antallet tilsiger i omklædningsrummet, er i 

desværre nødt til at klæde om forskudt.  

Fordeling af omklædningsrum vil også fremgå af info skærmen ved indgangen til Struer Energi 

Park.  

 

Opvarmning og kampafvikling 

Der er som udgangspunkt planlagt opvarmningstid på banen i hal 2.  

Herudover er der afsat 10 minutter til opvarmning og afspritning mellem kampene.  

 

Det opfordres til, at spillere først går i hallen og gør klar, når kampen forinden er færdigspillet 

og spillere/dommere har forladt hallen, og der er sprittet af. 

Der vil være sprit ved alle indgange og dommerborde. 

På dommerbordet vil der være en spritdispenser til dommere og til personer ved 

dommerbordet. 

ANVISNING TIL SPILLERE OG TRÆNERE: 

Her følger vi DHF retningslinjer. 

Dette inkluderer blandt andet, at 

– der ikke er hilsepligt 

– holdene bliver på banen fra kampstart til kampslut 

– Toiletforhold anvendes efter behov og nød (Husk god hånd hygiejne) – Man skifter 

banehalvdel i halvlegen. 

 



Tilskuere  

Vi anbefaler, at tilskuere fra de forskellige klubber sætter sig, så der er mindst mulig kontakt til 

tilskuere fra de andre klubber.  

Der skal bæres mundbind når man træder ind i Struer Energi Park og til man sidder på sin 

plads.  

Der SKAL være min. 1 meter mellem tilskuere, medmindre de er i en relation til hinanden, fx en 

familie på 4; så skal meteren være på begge sider af de 4, der sidder samlet. Samtidigt skal der 

være mindst 4 kvadratmeter pr. tilskuer. Tilskuere SKAL sidde ned hele tiden. Pladsen må 

forlades for toiletbesøg og for evt. at hente lidt mad. Maden SKAL spises på pladsen- Ellers er 

boblen brudt.  

Rejser tilskuere sig for at gå på toilet, skal der mundbind på. Der må ikke være fysisk kontakt 

mellem udøvere og tilskuere, da dette vil betyde, at det er forsamlingspåbuddet på 10 

personer, der træder i kraft.  

I Struer Energi Park er der plads til 200 tilskuere i hal 1 og 60 tilskuere i hal 3.  

 

Vi glæder os til kampene og til at byde jer velkommen i Struer.  

 


