
 

COVID-19 og forturnering 2020 
 

Vi er glade for at kunne byde på håndbold igen og det vil vi gerne blive ved med  
– så disse anbefalinger er til jer, der kommer i hallen som spiller, træner evt. forældre. 
 

Sæt jer grundigt ind i de generelle retningslinjer om Covid-19:  
Hold afstand – sprit godt af – bliv hjemme, hvis du føler dig utilpas. 
 

Praktisk: Der er afsat 15 minutter mellem alle puljer, hvor hallen er fri til afspritning af mål, døre 
og andre kontaktflader. Værtsforeningen forestår afspritningen. 
Kampene spilles med holdenes medbragte bolde og overtrækstrøjer. 
 

50 aktive: 
Som overholdes på følgende måde:  
4 hold á 12 personer – spillere, træner og officials.  
+ 1 dommer og 1 person ved tidtagerbordet. 
 

Tilskuer, udehold. 
De chauffører (max 5 stk) der har kørt spillerne til kamp, må være i hallen som tilskuer, og ikke an-
dre. 
 

Tilskuer, hjemmehold. 
Tjek med jeres hal/forening, om I må være i hallen under kampene. 
 

Alle hold medbringer: 
- opvarmnings- og kampbolde 
- egne overtræktrøjer  
- mundbind – hvis I f.eks skal igennem cafeteria område 

 

Inden kampene: 
- Hjemmeforeningen stiller med en let genkendelig stævneansvarlig, som anviser adgang til 

hallen, evt. omklædningsfaciliteter og tilskuerpladser. 
- vær omklædt hjemmefra og regn med, at I IKKE kan komme i omklædningsrum efter kam-
pen.  

- sprit af inden I går ind i hallen – medbring evt. egen sprit 
- ankom umiddelbar før jeres opvarmning, tidligst 20 minutter før kampstart  
- Opvarmning må kun finde sted på banen umiddelbart op til kampstart 
- følg hallens/den stævneansvarliges anvisning af siddepladser.  Mærk gerne pladserne op 

på forhånd  
 

Kampene: 
- Der er ikke krav om at bytte side i forturneringen 
- Undgå krammere og high five 

 

Efter kampen: 
- Hilsepligt efter kampen er aflyst i denne sæson 
- Forlad straks banen efter kampen, så de næste hold kan komme til uden I render ind i hin-

anden 
- I 4 holds puljer skal det første hold, der har færdigspillet sine 2 kampe forlade hallen   

Evt. besøg i cafeteriet KUN efter kampene – følg cafeteriets retningslinjer og HUSK mundbind. 
 

Godt stævne og pas på hinanden. 
 

Bestyrelsen i JHF Kreds 6 
 


