
 

  Retningslinjer i forbindelse med træning og 
kampe i Skave hallen 

  

SPILLERE, TRÆNERE, DOMMERE OG TILSKUERE 

- Bliv hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19, hvis du er i risikogruppen, 

eller hvis du har været i nærkontakt med en person, der er testet positiv. 
 

- Udehold bedes selv medbringe overtrækstrøjer, hvis der er farveoverensstem-

melse. HGF U5-13 spiller i gul. HGF-HMH U15-senior spiller i marineblå.   
 

- Kom tættest muligt på kampstart eller træningstid, og forlad hallen umiddelbart 

efter kamp eller træning. 
 

- Sprit dine hænder ved indgangen, og igen når du forlader hallen. 
 

- Der er en Corona-ansvarlig i hallen, som anviser omklædningsrum og opvarm-

ningssted. Vent i forhallen på denne person. 
 

- Følg skilte i hallen i forbindelse med indgang til og udgang fra hallen. 
 

- Alle tilskuere, trænere, spillere og dommere skal fra torsdag den 29. okt. bruge 

mundbind, når de færdes i hallen. Spillere, trænere og dommere må tage det af 

under træning og kamp. Tilskuere må tage det af, når de sidder ned. 
 

- Spillere og trænere skal desuden vaske hænder lige inden træning/kamp og va-

ske hænder igen efter træning/kamp, fordi det ikke er muligt at desinficere bol-

dene. 
 

- Spillere og trænere må ikke stå i hallen eller gå ind på banen, før de foregående 

hold har forladt hallen. 
 

- Alle tilskuere skal sidde ned under hele kampen og i pausen, og alle skal over-

holde gældende afstandskrav. Hallen må dog forlades for at gå på toilet.  
 

- Spillere og trænere bliver i hallen i pausen mellem de to halvlege. Hallen må 

dog forlades for at gå på toilet. 
 

- Alle hold bedes klæde om i grupper, der ikke overskrider det maksimale antal i 

de tildelte omklædningsrum, ligesom der skal holdes afstand under bruseren. 
 

- Tidtagere og trænere sørger for at tidtagerbordet, stole til udskiftningsbænk og 

målstolper sprittes af efter hver kamp. Spritten står ved tidtagerbordet. 
 

- Hilsepligten efter kampen er suspenderet.  
 

- Desuden henledes opmærksomheden på hallens anvisninger ift. begrænset op-

hold i café- og sofaområdet mellem de to haller. 

På forhånd tak for jeres hjælp  

Bestyrelsen i Hogager GF 

Bestyrelse@hoagergf.dk   


