
Kære klubber 

I har i løbet af weekenden hold, der skal spille kampe i Vester Hassing Hallen, og vi fremsender derfor de 
retningslinjer, vi arbejder med i forhold til Corona-restriktionerne 

Specielt for Vester Hassing Hallen 

- Vi forventer at alle følger retningslinjer og skiltning og hjælper til med at passe på hinanden 
- Vi opfordrer til at udehold ikke medbringer flere end nødvendigt (hvilket betyder spillere, trænere og 

forældre, der skal køre – vi håber det maksimalt drejer sig om 16 personer i alt) 
- Vi opfordrer til at I kommer til hallen tidligst 50 minutter før kampstart og I skal gerne have forladt 

omklædningsrummet en halv time efter kampen 
- Ved ankomst til hallen kan omklædningsrummet findes ved at gå højre rundt om hallen og finde den indgang, 

som er afmærket (det vil sige at spillerne ikke skal bruge hovedindgangen) 
- Der vil være en stævneleder til alle hjemmestævner – som vil være behjælpelig med reglerne 
- I vil få anvist en sal, hvor der er gode muligheder for opvarmning 
- Der skal sprittes hænder, hvis man bevæger sig mellem hal og cafeteria 

Generelt fra forbundet 

- 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 – det gælder både spillere, trænere og 

tilskuere. 
- Man må først komme ind i hallen, når der er sprittet af og luftet ud.  
- Publikum skal sidde i afmærket områder med mindst en meter mellem sig, og må ikke forlade deres pladser 

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 
- Der skal benyttes mundbind af spillere med undtagelse af omklædning, opvarmning og kampafvikling. For 

tilskuere skal der benyttes mundbind på alle tidspunkter, hvor man ikke sidder som tilskuer til kampen. 

 

 

Vi håber på forståelse for ovenstående. 

Vi skal alle være med til at begrænse smitten, alle har et ansvar. 

 

Med venlig hilsen 
Berit Andersen (51 22 91 22) og Bente Olesen 
På vegne af Vester Hassing/Gandrup/Holtet Håndbold 


