
Retningslinjer vedr. afvikling af håndboldkampe i Sundevedhallen ifm. Covid-19 

For at sikre os, så godt som muligt i forhold til Covid-19, har Sundeved HK udarbejdet følgende 

retningslinjer: 

 

Adgang: 

Alle benytter hovedindgangen. Der skal sprittes hænder ved ankomst til hallen, til dette forefindes 

håndsprit i indgangspartiet til hallen. Der skal bæres mundbind i hallen, såfremt man ikke sidder ned eller 

er udøvende aktør på banen. 

Når man træder ind i selve hallen, bedes tilskuere gå til venstre bag om målet og spillere, trænere, 

dommere mm bedes gå til højre bag om målet. 

Banen må ikke betrædes af tilskuere. 

 

Tilskuer: 

Udehold må have det antal tilskuere med, som er nødvendig for transporten af holdet. Udeholdets 

tilskuere bedes sætte sig på den sidste 1/3 af bænkene længst væk fra indgangen. 

Hjemmeholdet må have max 20 tilskuere til hver kamp. De bedes sætte sig på de første 2/3 af bænkene 

nærmest indgangen. 

Alle tilskuere skal sidde ned under afvikling af kampene, med de afstande der er gældende iht. 

Sundhedsministeriets regler. 

Skal der afvikles yderligere kampe i hallen, bedes tilskuerne forlade hallen umiddelbart efter kampen er 

afsluttet. 

 

Omklædning: 

Der vil blive tildelt et omklædningsrum pr. hold efter kampen, så vi skal anmode om, at spillerne møder 

omklædt i hallen. 

 

Opvarmning: 

Som udgangspunkt vil der være lagt ekstra tid ind til opvarmning på banen imellem kampene. Skulle der i 

enkelte tilfælde ikke være tid nok, vil der kunne varmes op i hal 2 eller glasgangen (den lukkede del) dog 

uden bold. 

 

Kampen: 

Man må først gå på banen, når hallen er forladt efter forrige kamp og dommerbord, udskiftningsbænke, 

målstolper og dørhåndtag er rengjorte. 



Holdende må ikke forlade baneområdet under kampen eller i pausen. Undtaget er dog ved skader eller 

toiletbesøg. 

Udeholdet bedes selv medbringe overtrækstrøjer. 

Efter endt kamp bedes holdene forlade hallen hurtigst muligt, så der kan gøres klar til næste kamp. 

 

Bliv hjemme: 

Har du eller nogen i din nærmeste omgangskreds Covid-19 eller symptomer herpå, beder vi jer venligst 

blive hjemme. 

 

Har I yderligere spørgsmål, kan I kontakte Rikke på tlf. 26117160 eller mail: sundevedhk@nybol-if.dk 

 

Sportslige hilsner fra 

Sundeved HK’s håndboldudvalg 

mailto:sundevedhk@nybol-if.dk

