
 

 
Retningslinjer i forbindelse med COVID-19 

 for trænere og træningen/kampe 
 
Træning: 

 
Der må max være 50 i hallen ad gangen (incl. trænere) 

Forældre til U4 og U5 må hjælpe i træningen husk at overholde retningslinjerne. 

Forældre, søskende og andre må ikke komme i hallen der henvises til hallens cafeteria, hvor der 
skal bæres mundbind, indtil man sidder på en stol. 

Omklædningsrummene er fortsat lukket til træningen. Mød op omklædt hjemmefra. 

Der skal sprittes af (ansvarlig trænerne) 

• Mål 

• Bænke 

• Dommerbord 

• Samt alle brugte materialer (kegler, bolde osv.) 

Alt træning stopper 5 min før tid, så der kan blive sprittet af. 

Alle SKAL spritte hænder ved ankomst til hallen, efter toiletbesøg samt efter vandpause osv. (alle 
drikkedunke skal stå på den side af banen, der er ved tidtagerbordet). 

Alle spillere skal forlade hallen straks efter træningsafslutning. 

Det er ikke tilladt at gå ind i hallen før ens træningstid på banen starter. 

Når man bevæger sig fra hal til cafeteria eller omvendt skal hænderne sprittes af HVER gang. 

 

Hjemmekampe: 

Trænerne skal informere udeholdet om retningslinjerne i forbindelse med kampe.  

• Der må max være 450 tilskuere i Thy-hallen Hal A. Alle skal sidde ned under kampene. Der 
skal være en tom stol mellem hver tilskuer. 

• Der må max være 50 tilskuere i Thy-hallen Hal B, Rolighedshallen og Nordthyhallen 

• Som spillende hold må banen ikke forlades dvs. timeout og halvleg skal afholdes på banen. 

• Når kampen er færdig, skal hallen forlades straks efter slutfløjt. 

• Man må først komme ind i hallen, når der er sprittet af. 

 

Omklædningsrummet er helt lukket for U13 og ned (både hjemmehold og -udehold) samt for 
hjemmehold fra U15 og op. Mød op omklædt hjemmefra.  

Der tilbydes bad efter kamp til udehold fra U15 og op (ikke for hjemmehold). Følg de retningslinjer 
der i de forskellige Haller vedr. omklædning og bad. 



 

 

 

Hal A 

Publikum for udehold skal gå i hallen via indgang D. Publikum for Hjemmehold via Indgang A.  

Hal B 

Publikum for udehold skal sidde på balkonen. Publikum for hjemmehold skal sidde nede i Hallen. 

 

Rolighedshallen/Nordthy-hallen 

Her er der ikke opdeling mellem publikum for ude/hjemmehold. Kun siddende publikum. 

Tilskuere må ikke gøre ophold i eller foran døre, da der skal være fri passage for spillere, trænere 
og dommere. 

Alle skal forlade hallen mellem hver kamp, der vil blive sprittet af. 

Der skal sprittes hænder, hvis man bevæger sig mellem hal og cafeteria. 

I cafeteriet skal der benyttes mundbind, indtil man sidder på en stol.  

 

Retningslinjerne er gældende til andet er bestemt. 

VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BEGRÆNSE SMITTEN. ALLE HAR ET ANSVAR 

 

https://www.haandbold.dk/media/15301/corona-protokol-for-afvikling-af-turnering-og-staevner.pdf 
 

Specielt for Nordthy Hallen: 

 
Kære spillere, trænere og forældre til spillere. 
 
Efter myndighedernes stramning af Corona-retningslinjerne forventes nedenstående overholdt af  
 
ALLE: 
Kampe: 

• Vi opfordrer til, at udehold ikke medbringer andre tilskuere end de forældre osv, der er sat 
på til kørsel. 

• Der må max. være 50 tilskuere 
• Vi opfordrer til at man er omklædte hjemmefra alternativt kan der klædes om i kælderen 

hvor der opvarmes. Tasker tages efterfølgende med i hallen og står bag 
udskiftningsbænken 

• Der tilbydes bad umiddelbart efter kampen. Der er 2 omklædningsrum til rådighed til 
hjemmeholdet og 2 til udeholdet og der må være 5-6 spillere i bad af gange. Sidste mand 
afspritter 

https://www.haandbold.dk/media/15301/corona-protokol-for-afvikling-af-turnering-og-staevner.pdf


 

• Opvarmning foregår i kælderen. Sidste mand afspritter kontaktpunkter med de 
spritklude der forefindes 

• Som spillende hold må banen ikke forlades dvs. timeout og halvleg skal afholdes på banen. 
• Når kampen er færdig, skal banen forlades straks efter slutfløjt. 
• Man må først komme ind i hallen, når der er sprittet af og luftet ud. 
• Publikum skal sidde på stolene der vender mod banen og man må ikke forlade pladsen 

under kampen. Det er ikke tilladt at stå op under kamp. 
• Tilskuere må ikke gøre ophold i eller foran døre, da der skal være fri passage for spillere, 

trænere og dommere. 
• Alle skal forlade hallen mellem hver kamp, der vil blive luftet ud og sprittet af. 
• Der vil være en stævneleder til alle hjemmestævner. 
• Cafeteriaet er lukket 

 
Ovenstående gælder indtil videre. 
 
Vi håber på forståelse for ovenstående. 
 
Vi skal alle være med til at begrænse smitten - alle har et ansvar. 
 

 


