
Retningslinjer ved holdkampe i Hjørring Håndbold 
Hjørring Håndbolds retningslinjer følger JHFs udsendte anbefalinger. 
 FAQ: 

● Hvor man varmer op? 
 Der vil til alle kampe være anvist opvarmnings områder. 
 

● Hvor er der håndsprit? 
Der er håndsprit dispenserer ved indgangen, ved dommerbordet og ved 
omklædningsrummene. 
 

● Hvordan der bliver gjort rent? 
Park Vendia forestår daglig rengøring af faciliteterne til disposition. 
Hjørring Håndbold står for facilitering af afspritning af udskiftningsbænke, 
dommerbord, stolper mm.  
 

● Hvorvidt der er tilgængelige omklædningsfaciliteter, og hvordan 
retningslinjerne er for brugen af dem? 
Der er tilgængelige omklædningsrum. 
Ved brug af disse, forventes der at brugerne selv står for afspritning af 
omklædningsrummet. I omklædningsrummet vil der forefindes anvisninger til 
proceduren. 
Der må max være 11 personer i omklædningsrummet ad gangen. Kun hver anden 
bruser må benyttes. 
 

● Hvor mange fra udeholdet, kan der deltage til en kamp, inkl. tilskuere? 
 Vi opfordrer til at minimere antallet af deltagere og tilskuere. 
 Til alle kampe skal tilskuere sidde ned. Tilskuere bør blive på deres plads og  

bør kun forlade hallen i halvlege og efter, at kampen er slut, og de to hold har  
forladt hallen. 
Hvis du skal handle i cafeteriet, så husk dit mundbind. 

 
Hjørring Håndbold anbefaler: 

● Klæd om hjemmefra - og bad hjemme, så vidt det er muligt 
● Fyld din egen personlige drikkedunk op hjemmefra. 
● Kom så tæt på kamptidspunkt som muligt og forlad hallen efter kampen. 
● Har du symptomer som, tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, 

vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter skal du blive hjemme. 
● Sprit af. 
● Hold afstand.   

 
 
 
 
 
 
 



Retningslinjer omkring rengøring af 
omklædningsrum efter brug 

 
Man må være 11 omklædende samtidig i 
omklædningsrummet. 
Hver anden bruser må være i brug. 
 

● Efter brug skal alle bænke sprittes af. 
● Armaturer i baderummet skal tørres af 

med sprit. 
● Dørhåndtagene skal afsprittes på inder og 

ydersiden af døren. 
 
Rengøringen påhviler brugerne af 
omklædningsrummene.                               
 


