
 

Velkommen til Ishøj Fritids- og Idrætscenter HAL 1 
 

Retningslinjer for afvikling af turneringskampe og stævner: 
 

MUNDBIND: 
 I perioden d. 29. oktober 2020 til og med d. 2. januar 2021 skal alle over 12 år, der 

opholder sig på en idrætsfacilitet, bære mundbind. Mundbindet må tages af, når 
kampen/opvarmning begynder. Mundbindet må ligeledes tages af, hvis man sidder ned 
som tilskuer til en kamp. Mundbindet skal tages på igen, så snart man rejser sig. 

 
HOLDENE: 

 Holdene kan møde op med spillere, trænere, holdleder og maks. 20 tilskuere. 
 Mød op omklædt, det kan ikke garanteres, at der vil være mulighed for omklædning i 

Hallen. 
 Der er ikke bademuligheder 
 Der må kun varmes op i Hallen – hvis intet andet bliver anvist. 
 Sprit af før du går ind i Hallen – der vil være sprit ved indgangen til Hallen og ved 

dommerbordet. 
 Der må ikke indtræde nye hold på banen, før forrige hold har forladt banen. 
 Ingen spiller må forlade banen under kampen/pausen (med mindre naturen kalder). 
 Pausen i kampen afholdes i Hallen 
 Der skal ske banebytning ved pausen. HRØ oplyser, at det ikke er nødvendigt med 

afspritning ved sideskift. De 2 hold betragtes nemlig, som et samlet hele fra de går på 
banen til de forlader banen efter kampen. 

 Hilsepligten efter kampen afskaffet under Covid 19. 
 Forlad straks hallen efter kampens afslutning 
 Der bliver luftet ud og sprittet af mellem kampene. 
 Hvis du skal i Cafeen skal der bæres mundbind. 

TILSKUERE:  

 Alle tilskuere skal sidde ned og forblive siddende under hele kampen. 
 Hver 2. stol i hallen kan ikke bruges, vil være afmærket, så vi kan overholde 

afstandskravene. 
 Tilskuerne bedes straks forlade Hallen efter kampafslutning. 
 Hvis du skal i Cafeen skal der bæres mundbind. 
 Husk at bruge det opstillede sprit. 

 

AFBUD: 

 Afbud pga. COVID-19 sidestilles med vejrlig (turneringsreglement 8.5) dvs. at hvis man 
melder afbud pga. COVID-19 skal man inden 48 timer have sendt en redegørelse til 
forbund/kreds med afbuddet samt en dato for hvornår kampen spilles. Ellers taber holdet, 
der melder afbud, kampen. Så opkræves der bøde, men disse afbud gør ikke, at man 
udgår af turneringen, som står beskrevet i 8.6 og 8.6.1 

Hele protokollen fra HRØ – Håndbold under Corona kan læses på: 

https://www.haandbold.dk/forbund/hroe/turneringer-staevner/turneringsinformation/covid-19-
protokol/ 
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