
COVID-19 RETNINGSLINJER
TIL FORÆLDRE

MUNDBIND 
ALLE over 12 år skal bære mundbind ved ophold i KFUM-Hallen. Det er tilladt at 
fjerne mundbindet, når man sidder ned, er aktiv på banen eller i bad - på alle andre 
tidspunkter skal mundbind bæres. 

ANKOMST TIL HALLEN
Inden I ankommer til hallen, bedes I venligst orientere jer om, hvilken hal I skal  
spille i. Der vil være skiltet indgang til Hal 1 og Hal 2, som I bedes benytte, for at 
undgå færdsel og ophold i fællesarealer. 

ANTAL TILSKUER OG RETNINGSLINJER 
Forældre er selvfølgelig velkommen til at komme og bakke deres børn op. 
Vi henviser til at være obs. på retningslinjer og minimere antallet i hallen. Specielt 
i hal 2 har vi et meget begrænset antal pladser. Derfor vil der max være plads til 
1-2 tilskuer pr. spiller. Kom tidligst 5 minutter før kampstart - du kan alligevel ikke 
komme ind i hallen før. 
Alle tilskuer skal sidde på stole/afmærkede områder, og må ikke forlade deres plad-
ser under kampen. Hallen må kun forlades for toiletbesøg og skader, og der skal 
naturligvis sprittes hænder ved ing- og udgang. Der forefindes sprit ved indgange-
ne til begge haller. Der vil kun være adgang til hallen 5 minutter inden kampstart 
samt i halvlegen. Det er  Det er ikke tilladt at stå op under kampen. Orientér dig om 
sektioner for hhv. hjemmehold og udeholdets tilskuere. 
Tilskuere må ikke gøre ophold foran døre, da der skal sikres fri passage for spillere, 
trænere og dommere. Når kampen er slut, henviser til at alle tilskuer forlader hal-
len og ikke gør ophold i hallens fællesarealer, men i stedet for søger udenfor i den 
friske luft. Herved undgår vi at for mange mennesker stimler sammen.  

NÅR HALLEN FORLADES
Hallen forlades af alle (spillere og tilskuere) umiddelbart efter slutfløjtet. Hallen skal 
sprittes af inden næste kamp, så det er meget vigtig at hallen forlades umiddelbart 
efter kampen. Sørg venligst for ikke at stimle sammen i hallens fællesarealer, men 
søg hurtigst muligt ud i den friske luft. 

CAFETERIET 
Hallens cafetier vil foreløbigt være lukket! 

STÆVNELEDER
Der vil være en stævneleder til alle hjemmestævner. Spørgsmål vedr. Corona kan 
rettes til denne, der vil være synlig i hallen med en gul refleksvest. 

Udover ovenstående henviser Aalborg KFUM Håndbold til Sundhedsmyndighedernes generelle 
anbefalinger og retningslinjer. 
Vi håber på forståelse for ovenstående, så vi i fællesskab kan afvikle kampene på sikker og  
forsvarlig vis. 


