
Kampafvikling i Toubro hallen.  GÆLDER KUN FOR SØNDAG D. 25/10-20

Grundet de aktuelle retningslinjer vedr. Covid-19, er følgende retningslinjer gældende i forbindelse med 
kampafvikling i Toubro hallen.

Omklædningsforhold:

• U9 skal være omklædt hjemmefra.

• U13 skal være omkædt hjemmefra, tilbydes omklædningsrum til omklædning/bad efter kampen 
men max 20 min.

• U15 og Senior tilbydes omklædningsrum 20 min før og 20 min efter kampafvikling

• Husk når der klædt om inden kamp – bedes alle tasker og lign tages med ud, da der skal sprittes af 
til det næste hold ankommer.  Der må max være 6 personer i omklædningsrummene ad gangen – 
hvis omklædningsrummene benyttes af udeholdet bedes I (træner eller holdleder) sørge for at alle 
de berørte overflader sprittes af. 

– På forhånd tak. 

• Overtrækstrøjer medbringes selv af udeholdet.

Vejledning for gæster: 

• Spiller og træner + 10 tilskuere fra udeholdet

• Alle spritter hænder af både ved ankomst og når hallen forlades.

• Ved ankomst vil vi bede spiller og tilskuere følge de nedenfor stående anvisninger, og dem der 
forfindes i hallen:

◦ Ingen adgang til hallen før der er klar til jeres kamp. Benyt kun omklædningsrum og cafeteriet 
( HUSK mundbind  skal bæres indtil man sidder ned )

◦ Opvarmning for udehold foregår udenfor eller 10 min i hallen inden kampstart. 

◦ Tilskuer må kun sidde på de markererede pladser i hallen – Hold 1 meter afstand  - 

Bliv siddende under hele kampen. 

• Efter endt kamp:

◦ Går udeholdet omgående ud til omklædningsrummet.

◦ Hjemmeholdet går derefter ud af markeret nødudgang op til gymnastiksalens omklædningsrum

◦ Herefter går alle tilskuerne ud af markereret nødudgang – hallen skal luftes ud og sprittes af 
inden næste kamp. 

Husk Sprit Hænder Af - Hold Afstand - Host i Ærmet -Ved Symptomer – Bliv Væk
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