
Håndbold i Østfjendshallen 
Mønsted/Sparkær Håndbold spiller i grøn 
Fjends HK spiller i blå 
 
 
Vi følger gældende restriktioner vedr. covid-19 og håber I vil hjælpe os. 
 
Kamp i Østfjendshallen 

• Alle går ind gennem hoveddøren. Sørg for at holde afstand. Benyt den opstillede sprit. 

• Der skal bæres mundbind i hele Østfjendshallen. Mundbindet skal bæres når man står og 

går. 

• Undtagelse fra mundbind gælder, når man er aktiv på banen eller man er i bad.  

• I entreen er der anvist hvilket omklædningsrum holdet skal benytte. Holdet benytter det toilet 

der er ligger i tilknytning til omklædningsrummet.  

• Det opfordres til at holdet er klædt om hjemmefra. Holdets tasker mv. skal blive i 

omklædningsrummet som kan blive aflåst. 

• Opvarmningen kan foregå 3 steder. Spørg når I ankommer til hallen.  

o Udendørs under halvtag på stadion (gå ud af døren i gangen med omklædningsrum) 

o I omklædningsrummet, her er pladsen begrænset.  

o På banen, hvis/når den er ledig inden kampstart. 

• Boldspil er kun tilladt på banen.  

• Når kampen er slut, forlades hallen omgående og holdet går direkte i det anviste 

omklædningsrum. 

• Omklædning og bad er muligt. Holdet kan benytte omklædningsrummet i 20 minutter efter 

kampafviklingen. 

• Vi fraråder kamp-hilsen og kampråb i rundkreds. 

Tilskuer i Østfjendshallen 
Der kan være ca. 60 tilskuere i Østfjendshallen. 

Udeholdet kan derfor have op til 15 tilskuere med til kampen. 

• Alle går ind gennem hoveddøren. Sørg for at holde afstand. Benyt den opstillede sprit. 

• Der skal bæres mundbind i hele Østfjendshallen. Mundbindet skal bæres når man står og 

går. 

• Der opfordres til at ind- og udgang af tilskuere foregår i pauser mellem halvlege og mellem 
kampe, når holdene har forladt banen, og de deltagende hold til en evt. næste kamp er 
kommet på banen.  

• Til alle kampe skal tilskuere sidde ned. Der må ikke være stående tilskuere. 

• Tilskuerarealet er tydeligt afmærket og det er vigtig at tilskuerne holder 1 meters afstand.  

• Udeholdets tilskuere sidder i enden nærmest uret. 

• Toiletterne i mellemgangen kan benyttes af tilskuerne. 

• Tilskuerne skal udgå at stå i klynger i gangarealerne. 

 

Østfjendshallens Cafeteria holder åbent 
Der skal bæres mundbind i Hallens cafeteria. 

 

PAS PÅ HINANDEN – også til håndbold 
Covid-19 


