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Gælder indtil andet meldes ud 

Corona-protokol for Foreningen Skjern Håndbold.  

Ved alle hjemmekampe er der en ”Corona-ansvarlig” til stede i hallen. Denne sikrer, at både 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, er hjemsendt fra skole/arbejde pga. corona,  eller afventer svar på test, har man ingen adgang i hallen. 

Der SKAL anvendes mundbind i henhold til de gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne. Og personer på 15 år og derover skal kunne fremvise Coronapas. 

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. Se mere info på døren til de enkelte omklædningsrum. 

ALLE hold bliver på banen i pausen! 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.  

ALLE spillere, trænere og dommere skal spritte hænder inden de går ind i hallen og igen når de går ud. 

 

Ved kampe i SuperBrugsen Hallen (Max 128 SIDDENDE tilskuere):  

Hold der skal spille her, henvises til Indgang B (ved bowlinghallen). Det samme gælder for dommere. Holdene går ind og ud af hallen i den ende der vender ned mod Hal 2. Tilskuere ledes til højre ind i 

hallen lige indenfor Indgang B. Der udelukkende adgang for siddende tilskuere, og det er derfor IKKE tilladt at stå op i hallen og se kampen. Vi henstiller til, at man er på plads inden kampstart og bliver 

siddende til kampen er slut. På lige rækker sidder man på lige numre, på ulige rækker på ulige numre. Dermed opretholdes afstand på 1 meter. 

Døren i SuperBrugsen Hallen ned mod Hal 2 kan udelukkende anvendes af hold og dommere, der er på vej på banen til kamp.  

Opvarmning foregår på banen inden kampstart. 

 

Ved kampe i Skjern Bank Arena (Max 128 SIDDENDE tilskuere):  

Hold der skal spille her, henvises til Indgang A (ved Skjern Bank Arena). Det samme gælder for dommere. Der udelukkende adgang for siddende tilskuere, og det er derfor IKKE tilladt at stå op i hallen og se 

kampen. Vi henstiller til, at man er på plads inden kampstart og bliver siddende til kampen er slut. På lige rækker sidder man på lige numre, på ulige rækker på ulige numre. Dermed opretholdes afstand på 

1 meter. 

Opvarmning foregår på banen inden kampstart. 

 


