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Retningslinjer vedr. træning i Foreningen Skjern Håndbold 
 
På nuværende tidspunkt, må U4-U19 stadig være op til 50 aktive (trænere og spillere) til træning. For spillere 
fra 21 år og opefter må der max. være 10 aktive (trænere og spillere) til træning i hver gruppe. Der må godt 
laves flere grupper på samme bane, de skal adskilles tydeligt med fx en kegle eller afspærringsbånd, og skal 
holdes mindst 2 meter fra hinanden. De forskellige grupper må på intet tidspunkt blandes (gælder også for 
trænere) 
Det nuværende forsamlingsforbud er på 50 personer. Det betyder, at man tæller samlet 50 personer i Hal 1, 
Arena A og Arena B, hver for sig. Det giver udfordringer, når vi bytter mellem holdene og der samtidig er folk 
på gangarealerne og tilskuerpladserne. 
Der SKAL anvendes mundbind i henhold til de gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne. 

 
Vi SKAL overholde ovenstående, da det er et myndighedskrav.  
Ved træning i Hal 1 går man ind af gangen fra den gamle kantine. Man går først ind, når det nuværende hold 
der træner, er gået ud. Pas på, at I ikke klumper sammen mens I venter og at den fornødne afstand 
overholdes. 
Man benytter døren ud mod bowling/glasgangen, når man forlader hal 1 og benytter glasgangen retur mod 
omklædningsrummene/udgangen af Kulturcenteret. 
Der er ikke gennemgang i Hal 1. Dvs. at skal man træne i Arena A, så benytter man glasgangen og går IKKE 
igennem Hal 1. 
 
Ved træning i Arena A går man ind ad døren der vender mod kontorgangen/ringvejen. Man går først ind, når 
det hold der er ved at træne, har forladt banen. Dette gælder også for jer der skal fragte boldkassen. Når man 
er færdig med at træne forlader man Arena A af døren der vender ud mod foyeren og går i 
omklædningsrummene. 
Al træning lukkes for tilskuere i Arena A. 
 
Ved træning i Arena B går man ind ad døren der vender mod kontorgangen/ringvejen. Man går først ind, når 
det hold der er ved at træne, har forladt banen. Dette gælder også for jer der skal fragte boldkassen. Når man 
er færdig med at træne, forlader man Arena B af døren der vender ud mod glasgangen/fodbold og går i 
omklædningsrummene. 
Al træning lukkes for tilskuere i Arena B. 
 
Styrkerummet i Hal 1 anses som et lokale for sig - vis hensyn til det hold der træner i Hal 1, når I år til og fra. 
Gå FÅ sammen, således vi stadig overholder forsamlingsforbuddet på de 50. 
 
Der lukkes for ALLE tilskuere til træningerne, dette gælder både på tilskuerpladserne og langs sidelinjerne i de 
forskellige haller. 
 
For U4-U5 gælder følgende: vi forsøger i første omgang med, at I må have forældre i hallen under træning, så 
længe I kan overholde forsamlingsforbuddet på maks 50 personer. Giver det problemer, må I lige kontakte 
mig. 

- Vi indskærper, at man skal benytte spritdispenserne inden man går ind i hallen til træning og igen efter 
træning. Hjælp spillerne og hinanden med at huske det. 

- Vi indskærper, at man skal overholde de gældende retningslinjer for antal personer i de respektive 
omklædningsrum. Det står på døren, hvor mange man må være ad gangen.  

- ALLE træninger stopper 5 min. Før normalt, så I kan nå at gøre plads til det næste hold. 
 

Efter ALLE træninger sprittes fælles redskaber af, inden de sættes på plads, sprit og papir hertil findes i 

Boldrummet. Vi henstiller til, at så mange som muligt medbringer egen bold 😊 
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Til sidst vil vi gerne sig jer alle sammen 1000 tak for forståelse og indsats. Vi er fuldt ud klar over at alt er 
bøvlet, træls og besværligt.  
Er der spørgsmål til ovenstående, undringer eller generelle udfordringer, så ring endelig, så forsøger vi at 
hjælpe jer igennem på bedste vis. 
Skulle der opstå en situation, hvor I har en smittet på holdet eller en nærkontakt, så vil vi meget gerne vide 
besked. 
På vegne af Ungdomsudvalget og Bestyrelsen 
Eva Lauritzen - mobil 40344709 & Kate Sunesen – mobil 60169821 


