
 
   

 

 

COVID-19 protokol for Snejbjerg Håndbold            
 

Ved alle hjemmestævner er der en ”COVID-19 ansvarlig” til stede i hallen. Denne sikrer, at denne protokol og de gældende retningslinjer følges. Tag godt imod dem 😊  
 

Følgende gælder uanset, hvilken hal man skal spille i:  
 Hvis man er syg, har symptomer eller afventer svar på test, har man ingen adgang i hallen.  
 Uanset om man er ude- eller hjemmehold, så henstiller vi til, at man TIDLIGST kommer i hallen 45 min før kampstart, så vi undgår kødannelser ved omklædningsrum, samt for store forsamlinger 

generelt. Vær OBS på, at der i omklædningsrummene er plads til mellem 8-12 personer ad gangen, og max hver anden bruser kan benyttes.  
 Tjek skærmene lige indenfor døren i Snejbjerg Hallerne for oplysninger om, hvor I skal klæde om – dette gælder både spillere og dommere. Så snart man har klædt om, pakker man alle sine ting 

i tasken og tager den med ud af omklædningsrummet, så vi sikrer, at der er mulighed for at få rengjort kontaktfladerne efter behov. Denne rengøring sørger personalet i Snejbjerg Hallerne for.  
 Der vil ikke være mulighed for at gå fra Hal 1 til Hal 3 og omvendt, pga. COVID-19 restriktionerne.  
 ALLE hold bliver på banen i pausen. HVIS man forlader hallen, skal der sprittes af på dommerbord, udskiftningsbænke og målstolper, inden 2. halvleg kan sættes i gang, og det ønsker vi ikke. 

Hvis man som deltager i kampen (træner, leder eller spiller) forlader hallen for at gå på toilettet eller for at modtage behandling ved en skade, skal man spritte hænder, når man går UD og IND 
af hallen.  

 Det er kun spillere, holdledere og trænere, der har adgang til håndboldbanen (dette er også gældende i pausen og mellem kampene) 
 Når en kamp er slut, forlader begge hold banen omgående, så der kan gøres klar til den efterfølgende kamp. Når de 2 hold har forladt banen rengøres kontaktfladerne på og omkring banen af 

tidtagerne fra den netop færdigspillede kamp. De sørger for, at dommerbord, udskiftningsbænke og målstolper sprittes af, inden de næste 2 hold kan komme ind i hallen. Herefter kan de 2 
næste hold indtræde i hallen.  

 Udeholdet har selv overtrækstrøjer med i tilfælde af trøjelighed. 
 Hilsepligten efter kampen er suspenderet. 
 ALLE personer fra og med 12 år skal bære mundbind i Snejbjerg Hallerne – der er dog ikke et krav om brug af mundbind fra omklædning og indtil og med spillerne forlader 

omklædningsrummene efter endt træning eller kamp. 
 Der gælder særskilte regler og retningslinjer for besøg i cafeteriaet i Snejbjerg Hallerne, hvor det bl.a. er påkrævet, at alle skal holde afstand. 
 Dansk Håndboldforbund anbefaler desuden, at man downloader smittestop-appen, der kan findes på www.smittestop.dk. 

 
Ved kampe i Hal 1 (Max 100 SIDDENDE tilskuere):  

 Spillere og dommere henvises til indgangen mellem hal og skole. Spillerne ledes herefter mod omklædningsrummene via skilte fra indgangen. Holdene går ind og ud af hallen i den ende, der 
vender ned mod Hal 2.  

 Tilskuere henvises til indgangen ud for Hal 1 og cafeteriaet i Snejbjerg Hallen. Da der udelukkende er adgang for siddende tilskuere, er det ikke tilladt at gå ind og ud af hallen under kampen, 
dette kan kun gøres i pausen eller mellem kampene. Der skal opretholdes afstand på 1 meter mellem de siddende tilskuere.  

 Døren i Hal 1 ned mod Hal 2 kan udelukkende anvendes af spillere, der er på vej på banen til kamp. Hvis der er spillet en kamp umiddelbart før, skal holdene fra denne kamp have forladt hallen, 
inden holdene til den næste kamp kan træde ind i hallen.  

 Opvarmning for hold, der skal spille i Hal 1, kan foregå i Hal 2. OBS opvarmning foregår til enhver tid uden harpiks! Dette er for at sikre, at ALLE spillerne kan spritte hænder når de går ind i 
hallen for at spille kampen. Er der ikke mulighed for opvarmning i Hal 2, så foregår det udendørs (husk derfor udendørs sko). AL opvarmning foregår UDEN tilskuere.  
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