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Retningslinjer for brug af hallen til håndboldtræning og kampe 
 
 
Retningslinjer til spillere, forældre og tilskuere i Hjerm Hallen: 
 

1. Alle møder ind omklædt til træning eller kamp. Børn, der går i SFO er 
undtaget.  
 

2. Det er ikke muligt at gå i bad efter træning eller kamp. Vi åbner ikke op for 
bademuligheder, da der ikke er personale til at overholde anvisningerne til 
rengøring. 
 

3. Når du møder ind i hallen, så vask hænder grundigt og brug jævnligt 
håndsprit. 
 

4. Der er sprit ved indgangen til hallen. Der står sprit ved dommerbordet, og der 
er sprit i boldrummet. 
 

5. Da kantinen indgår under restriktioner for cafeer og restauranter, skal man 
bære mundbind hele tiden, mens man står op i kantinen. Hvis man sætter sig 
ved et bord, kan mundbindet fjernes - medbring selv mundbind. 
 

6. Som tilskuer skal man sidde ned. Hvis ikke der er stole nok, må man forlade 
hallen igen.  
Tilskuere opfordres til at blive på deres plads og bør kun forlade hallen i 
halvlege og efter, at kampen er slut, og de to hold har forladt hallen.  
Der må ikke være stående tilskuere til træning eller kampe. 
 

7. Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må godt være 
flere personer til stede på én idrætsfacilitet end forsamlingsforbuddet tillader 
– dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, som hver 
især holder sig inden for forsamlingsforbuddet. 
 

8. Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man 
sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én 
samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. 
Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, 
toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser 
banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr. 
person. 
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Anbefaling til spillere og forældre: 
 

9. - Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, og tal med din familie, om der er 
familiemedlemmer i risikogruppen.  
- Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og 
gå straks hjem selv ved milde symptomer.  
- Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og din træner.  
- Ankom til træning tidligst fem minutter før start og forlad træningsstedet 
umiddelbart efter træningens ophør.  
- Kom omklædt, og bad hjemme efter træning.  
- Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning.  
- Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra dine 
holdkammeraters. 
- Medbring håndklæde til at tørre sved af med.  
- Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – medbring eventuelt 
selv håndsprit. 
 

10.  - Er du eller din familie i risikogruppen, så undlad at sende dit barn afsted til 
træning. Tal med dit barn om det.  
- Hold dit barn hjemme fra træning, hvis barnet viser symptomer som feber, 
hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under 
træning, selv ved milde symptomer.  
 - Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns forening og træner. Sæt 
dig ind i retningslinjerne og forklar dem til dit barn.  
- Sørg for at dit barn er klar til træning - det vil sige, at dit barn er omklædt 
hjemmefra og har fyldt drikkedunk.  
- Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træning. 
- Hvis du kører dit barn til træning, så kør hjem og kom igen, når træningen er 
færdig. Hvis du bliver, så husk at holde afstand til andre spillere, trænere og 
forældre.  
 
- Husk at anerkende de frivillige med et smil, et nik eller et TAK. 

 
 
 

Med venlig hilsen, 

Hjerm FIF Håndbold 


