
 

VIGTIG INFORMATION 
fra Hjerm FIF Håndbold 

 
 

Pga. Covid-19 restriktioner som skal overholdes ifm. afviklingen af håndboldkampe 
har vi lavet denne praktiske oversigt over vores tiltag i Hjerm FIF Håndbold. 
Læs det/de afsnit herunder, som vedrører dig:… 
 
Spillere/ trænere: 
 Alle hold opfordres til at møde op omklædte - og til at tage bad derhjemme efter kamp. 

Der vil være reserveret et omklædningsrum til hjemmehold og et til udehold, men disse 
rengøres ikke imellem kampe/hold, så omklædning er på egen risiko. 

 Opvarmning skal foregå i Hal 2/ Aktivitetshallen (hvis hallen er ledig - dette oplyses af 
stævnelederen ved ankomst), og så langt fra modstanderholdet som muligt. 

 Holdene må IKKE forlade banen/ hallen i halvlegen. 
 Der må IKKE være mere end 2 spillende hold i hallen/på banen ad gangen, så begge hold skal 

efter kamp forlade hallen hurtigst muligt for at give plads til de næste hold. 
 High Five-hilsner efter kampen må IKKE bruges i øjeblikket.  
 Begge udskiftningsbænke skal sprittes af efter kampe. (Dette gøres af Hjerm FIF trænerne) 
 
Tilskuere   (OBS.: Pt. er kun siddende tilskuere tilladt!): 
 Tag plads på én af de fremsatte stole langs banen, og respektér afstanden til dine sidemænd! 

Der er evt. også pladser i cafeteriaet. 
Er der ingen ledige sæder nogen stede, må man forlade hallen helt jf. gældende regler!  

 Under kampen og i halvlegen bør man forblive siddende på sin stol. 
 Efter kampen bedes man forlade hallen med det samme for at give plads til nye tilskuere. 
 Alle brugte stole sprittes af imellem kampe af medlemmer/ frivillige i Hjerm FIF Håndbold. 
 
Forældre og frivillige hjælpere: 
 Dommertårnet og alt udstyr (dvs. alle knapper på kontrolpulten, stopur, kuglepenne mv.) SKAL 

sprittes af efter hver kamp og/eller ifm. skift af tidtager - dette gøres af dem, som passer 
dommertårnet. Der vil stå sprit samt en spand med rene klude, og én til brugte klude. 

 
Besøgende i Hallens cafeteria:  
Cafeteriaet er underlagt gældende regler for restaurationer, cafer mv., så alle personer over 12 år 
skal bære mundbind ved færdsel i lokalet. Mundbindet kan tages af, hvis/ når man sætter sig ved 
et bord. 
 
Derudover gælder naturligvis de regler, som vi allerede er bekendte med: Bliv hjemme, hvis du 
føler dig sløj, og bliver du sløj under dit besøg i hallen, tag da hjem med det samme.  
Trænere og stævneledere bedes orienteret om årsagen, så evt. information kan gives til de 
berørte. 
 
Pas godt på jer selv og hinanden, og husk: Det du gør nu, gør en forskel! 
 
Med venlig hilsen,  
Hjerm FIF Håndbold 
 


