
COVID-19 RETNINGSLINJER
Kære klubber 

Hermed vores opdaterede retningslinjer, som følger de seneste udmeldinger fra regeringen jf. 
fredag den 23. oktober 2020. Nedenstående vil være gældende i forbindelse med kampe i  
KFUM Hallen. 

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

OMKLÆDNING
Mød op omklædt hjemmefra. Vi henstiller til, at omklædningsrummene ikke benyt-
tes før og efter kampe. HVIS man benytter sig af omklædning, skal stævnelederen 
orienteres om dette INDEN brug.
Evt. brug af omklædning skal ske umiddelbart efter slutfløjtet, og holdet skal i 
samlet flok forlade omklædningsrummet senest i halvlegen af den følgende kamp. 
Det er den pågældende holdleders ansvar at spritte af i omklædningsrummet efter 
brug, og materiale til dette skal afhentes ved stævnelederen.Vær opmærksom på, 
at der maksimalt er adgang for 10 personer pr. omklædningsrum, og hver anden 
bruser vil være lukket.

OPVARMNING
Opvarmning foregår som udgangspunkt udendørs. Husk derfor udesko og tøj til 
udendørs aktivitet. Det er muligt at benytte græsarealet foran hallen samt parke-
ringspladsen til opvarmning. 
Hvis der er mulighed for opvarmning i hal, vil I blive informeret om dette ved an-
komst. 

MUNDBIND
Det er et krav at alle over 12 år bærer mundbind ved ophold i KFUM-hallen. Det er 
tilladt at fjerne mundbindet, når man sidder ned, er aktiv på banen eller er i bad - i 
alle andre situationer skal mundbind altid bæred. 

TILSKUER OG RETNINGSLINJER 
Vi opfordrer til, at udehold ikke medbringer andre tilskuere end dem, som sørger 
for kørsel. Disse forældre bedes først gå ind i hallen 5 minutter før kampstart - de 
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. I hal 2 må udebaneholdet inkl. udebanestilskurer max tælle 20 
personer. Hallen må kun forlades for toiletbesøg og skader, og der skal naturligvis 
sprittes hænder ved ing- og udgang. Der forefindes sprit ved indgangene til begge 
haller. Der vil kun være adgang til hallen 5 minutter inden kampstart samt i halvle-
gen. 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 hallen og ikke gør ophold i hallens fællesa-
realer, men i stedet for søge 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, så hallen 
kan blive gjort klar til næste kamp. 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. 

Udover ovenstående henviser Aalborg KFUM Håndbold til Sundhedsmyndighedernes ge-
nerelle anbefalinger og retningslinjer. 

Vi håber på forståelse for ovenstående, så vi i fællesskab kan afvikle kampene på sikker og 
forsvarlig vis. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Aalborg KFUM Håndbold

OVERTRÆKSTRØJER
Husk at medbringe egne overtrækstrøjer, i tilfælde af trøjelighed. 

HILSEPLIGT
Hilsepligt efter kamp er suspenderet. Det kan dog gøres med albue eller fod, hvis 
dommeren vurderer, at der er tid til det. 

HALVLEG
Holdene må ikke forlade banen under kampen. Det vil sige, at man i halvlegen skal 
blive på/ved banen.  


