
 
 
Kære Hauge-spillere og modstandere  

Der er som bekendt mange restriktioner i disse Covid-19 tider, som vi skal overholde sammen. Dvs. det er 

et fælles ansvar for os alle. 

Når der afvikles hjemmestævner, skal der mellem hver kamp sprittes af på dommerbordet og udstyret på 

bordet – dvs. alle knapper, tørres af. Dette gøres af dem, der passer dommerbordet/tidtageren. Dvs. når 

en kamp er slut tager man kluden og spritten og tørrer af. Der vil stå en spand med rene klude, samt en til 

brugte klude. 

Desuden skal udskiftningsbænkene sprittes af mellem hver kamp. Dette gøres af den stævneansvarlige når 

en kamp er færdig. 

Husk at hilse-pligten – high-fives efter kampen – ikke gælder i disse tider. Det handler om at få de 2 hold ud 

af hallen så hurtigt som muligt, så de næste hold kan komme ind i hallen og på banen. 

Der skal luftes ud i hallen ved at åbne dørene bag dommerbordet og evt. i Hauge-lokalet for gennemtræk, i 

10 minutter, som er afsat mellem hver kamp. Dette sørger den stævneansvarlige for. 

Der må IKKE være mere end de 2 spillende hold i hallen/på banen ad gangen. Dvs. de efterfølgende hold 

må ikke stå og vente ved siden af banen. Der er lagt 10 minutter ind mellem alle kampe, så brug tiden på at 

varme op i de anviste lokaler. 

Opvarmning til kampe skal foregå i Hal2, Gymnastiksalen, Skolehallen og ikke sammen med et andet hold. 

Der vil stå på tv’et ved indgangen, hvilke haller, vi har booket.  

Ligeledes vil der stå på skærmen, hvilket omklædningsrum et hold skal bruge. Respekter dette og vær 

hurtige. 

Der reserveres et omklædningsrum til hjemmehold og et andet til udehold. Vi forsøger at booke flere 

omklædningsrum. Rengøring af omklædningsrum og bad mellem holdene/kampene foretages ikke, så 

forsøg at klæde hurtigt om/alternativt klæd om hjemmefra, og tag bad hjemme.  

Når vi bevæger os i cafeteriaet skal der bæres mundbind – dette kan læses på Cafe Lindbjergs 

facebookside.  

Og så gælder det selvfølgelig stadig, at føler man sig sløj eller bliver sløj, mens man er i hallen, møder man 

ikke op eller tager hjem med det samme. Træneren bedes orienteret om årsagen så evt. information kan 

gives til de berørte. 

Og glem ikke den sunde fornuft – pas på dig selv og hinanden. Det er et fælles ansvar. 
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