Til modstandere
Angående kampe i Hornslet Hallen.
Da vi står i en situation som er ud over det sædvanlige, vil vi gerne gøre vores modstandere opmærksom på
følgende:
Der er ingen omklædningsrum åbne, så vi henstiller til, at I er omklædt ved ankomst.
Der er tid mellem kampene til opvarmning, men gå ikke i hallen, før de foregående hold er gået ud og der
er luftet ud i hallen i ti minutter – vores trænere skal nok hjælpe med at gøre opmærksom på, når det er
tilladt at gå ind i hallen.
Der vil som udgangspunkt IKKE blive byttet banehalvdel i halvlegen.
Vi har fra kommunen side fået anvist, at der max må være 60 tilskuere i vores hal. Der er derudover
mulighed for ophold i caféen, hvor der må være 50 personer i alt. Der er vinduer ind til hallen og det er
derfor også muligt at følge kampene herfra.
Husk at der skal bæres mundbind fra det øjeblik du træder ind ad indgangen. Mundbindet må fjernes, når
man har sat sig ned, eller når man træder ind på banen.
Vi glæder os til at tage imod jer og håber at I vil respektere vores regler.

Til trænere
Kære trænere
Som I jo alle er bekendt med, er vi stadig i en Corona-situation.
Det betyder følgende for os.
I forbindelse med træning:
Indgang til Hal 1 sker gennem hovedindgangen og udgang fra Hal 1 sker gennem døren mod Hal 2.
Ved træning i Hal 2 er der desværre ikke mulighed for at lave forskellige ind- og udgange.
Husk at der skal bæres mundbind, fra i træder ind ad hovedindgangen. Mundbindet må fjernes, når man
har sat sig ned, eller når man træder ind på banen til træning/kamp.
Vi arbejder i bestyrelsen på at skaffe mundbind til jer alle, så det ikke bliver en udgift for jer trænere.
Sprit hænder ved indgang til Hornslet Hallen.
Alle hold, på nær dem der har den sidste træningstid, slutter træningen 5 min før, så hallen kan bliver tømt
til det nye hold. Alle forlader hallen umiddelbart efter.
Henstil venligst til at jeres spillere, at de er omklædt på hjemmefra – omklædningen vil være lukket for alle
hold, da I ellers skal spritte HELE omklædningen af, og der må desuden max. være 6 personer i
omklædningsrummet ad gangen.

På nær de mindste hold, henstilles det til, at der ikke er forældre eller søskende med i hallen. Ved de
mindste hold må der kun være en forælder med pr. barn.
Børne- og ungehold må ikke træne uden at der er en træner til stede.
Husk at spritte alle rekvisitter af efter brug! Husk ligeledes bænkene ved nedgang til banen og
dommerbord.
ALLE VORES SENIORHOLD SPILLER IKKE KAMPE FRA 26/10 OG EN MÅNED FREM. DER MÅ TRÆNES – DOG
MAX 10 PERSONER I ALT (ALTSÅ INKLUSIV TRÆNERE).
Ved kamp:
Der er indgang til Hal 1 fra hovedindgangen – udgang sker gennem døren mod Hal 2.
Sprit hænder ved indgang til Hornslet Hallen.
Sæt en flaske håndsprit ved dommerbordet.
Der er først adgang til hallen, når der har været luftet ud i 10 min. efter foregående kamp. Der er sat tid af
mellem kampene, til både udluftning og opvarmning.
Der er ikke åbent for omklædning, hverken til hjemme- eller udehold. Vi sender info ud til alle
modstanderforeningerne.
Der er lavet to sæt ”lapper” med tal fra 1-60. Alle tilskuere skal have et tal ved indgang til hallen og aflevere
det igen, når de forlader hallen.
Der vil ligge FRIVILLIGE COVID-19 SPORINGSLISTER – det er altså frivilligt om man skriver navn og telefon
nummer på disse lister.
Tilskuere skal bære mundbind, fra de træder ind af hovedindgangen og indtil de har indtaget deres plads på
bænkene. Tilskuere må kun sidde på afmærkede områder.
Der byttes ikke banehalvdel i halvlegen.
Luft ud – minimum 10 min.
Efter kamp skal der sprittes af ved:
•
•
•
•
•

dommerbordet
stolper i begge mål
udskiftningsområdet
dørhåndtag ved indgangene
alle tilskuerpladser.

Hallen må ikke forlades under kampen. (ved skader eller lignende, må man selvfølgelig gerne).

ALLE COVID-19 TING ER SAMLET I EN KASSE I HJØRNESKABET. KLUDE TIL AFSPRITNING FINDES I
BOLDRUMMET.

