Covid-19
Information til Udehold
Regler for Albertslund Stadion og Glostrup-hallen / AG Håndbold
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Vi beder jer også følge de almindelige Corona retningslinjer, der er sat op i hallen.
Alle over 12 år skal bære mundbind når man kommer ind på stadion. Dvs. når man træder ind ad
døren og ikke først, når man går ind i selve håndboldhallen. Man har mundbind på når man går ind i
hallen, men man må tage det af, når man starter træning/kamp. Det gælder for både udøvere og
trænere. Man må ligeledes tage mundbindet af, hvis man sidder ned som tilskuer og overværer en
kamp. Mundbindet skal på igen, når man rejser sig.
Ligeledes skal forsamlingsforbuddet på maks. 50 personer overholdes, hvorfor I bedes
medbringe max 5 tilskuere.
Som tilskuer sidder man på modsatte side af udskiftningsbænken.
Det er muligt at klæde om i omklædningsrum, men der må max være 4 personer ad
gangen i rummet.
Det er ikke muligt at tage bad efter kampene.
Medbring fyldt drikkedunk.
Kom til hallen tidligst 30 min. før kampstart.
Der er håndssprit ved indgang til idrætsanlægget. Medbring egen håndsprit til at stå
ved dommerbordet, og sprit hænder af inden kampstart.
Sprit af når I ankommer.
Vi bestræber os på at der vil være frit i hallen 30 min. før kampstart, så i vil kunne
varme op på den ene halvdel af hallen. Hvis dette ikke skulle kunne lade sig gøre, vil I få
anvist et sted I kan varme op.
Ind- og udgang til hal: Følg skilte der angiver ind- og udgangsveje til hal.
Kom først ind i hallen, når jeres tildelte tid til opvarmning starter.
Der skiftes banehalvdel i halvlegen.
Der er ikke hilsepligt holdene imellem. Vi opfordrer til, at der hilses fra hver
banehalvdel f.eks. med et vink og mundtlig ”god kamp” eller ”tak for kampen” – hhv.
før og efter kampen.
Forlad hallen straks efter kamp ud ad den rigtige udgang.
Skulle en spiller blive testet positiv for COVID -19 indenfor 7 dage efter kampafholdelse,
bedes I kontakte formand Trine Hoffmann på mail: trine@aghaandbold.dk
Vi beklager naturligvis det besvær de ovenstående r estriktioner medfører, men vi vil
bede alle gæstende hold overholde retningslinjerne, så vi kan blive ved med at spille
håndbold!

Vel mødt i vores haller, tak for hjælpen og god kamp!

