
 

Hinnerup d. 17. oktober 2020 

Kære klubber.  

I de kommende uger har I håndboldhold, som skal spille kamp mod vores hold. Derfor fremsender vi her de 

retningslinjer, som vil være gældende ved disse kampe.  

• Ankomst 

o Inden I ankommer, bedes I orientere jer om, hvilken hal I skal spille i. Der vil være skiltet 

med adgang til hallerne, hvor I skal spille i. Undgå for meget færdsel i fællesarealer. 

• Antal tilskuer 

o Holdene kan kun medbringe det antal tilskuer, som der kan være i henholdsvis hallens 

udebane og hjemmebane afsnit. Se info om hallerne sidst på siden. 

o Tilskuer må ikke forlade deres pladser under kampen. Det er ikke tilladt at stå op under 

kampen. Orienter dig om sektioner for henholdsvis hjemmehold og udeholds tilskuere. 

• Hjemmehold 

o Må IKKE benytte omklædningsrum. 

• Udehold 

o Mød op omklædt hjemmefra. Omklædningsrummene må IKKE benyttes før kampen. HVIS 

man benytter sig af omklædning efter kampen, er det pågældende holds leder ansvarlig for 

afspritning af rummet. Adgang til omklædningen skal ske umiddelbart efter slutfløjt, og 

holdet skal samlet forlade rummet senest i halvlegen af den efterfølgende kamp.  

• Opvarmning 

o Vi opfordrer til at det gøres udendørs. Der er indlagt tid mellem kampene som også kan 

benyttes til opvarmning. Denne tid kan risikere at være afkortet, hvis der er spilstop i løbet 

af dagen. I må ikke gå i hallen før kampen forinden er slut og bænkene er afsprittet. 

• HUSK!! 

o Husk at medbringe egne overtrækstrøjer i tilfælde af trøje lighed. 

o Holdene må ikke forlade banen under kampen. Det vil sige, at man i halvlegen skal blive 

på/ved banen. 

o Hallen må forlades for toiletbesøg og skader, men der skal sprittes hænder ved ind- og 

udgang. Der forefindes sprit ved indgangene til alle hallerne 

o Hallen skal forlades af alle (spillere og tilskuere) umiddelbart efter slutfløjtet, så hallen kan 

blive klargjort til næste kamp. 

• Antal pladser i hallen 

Haller Udehold Placering udehold 

HH-hallen 20 Blåt område bag mål og bænk op mod dommerbordet 

Rønbæk Idrætscenter 1 22 Siddepladser nærmest måltavlen 

Rønbæk Idrætscenter 2 16 Fra dame omkl. og modsat måltavle. Benyt gammel indgang 

Søften Kultur og Idrætscenter 1 27 Bænke efter dame omklædning og bænke modsat side i samme ende. 

Søften Kultur og Idrætscenter 2 30 Første tribune 

 

 

Ud over ovenstående henviser Team Favrskov Håndbold til Sundhedsmyndighedernes generelle 

anbefalinger og retningslinjer. 


