
Kære klubber  

Retningslinjer for stævne 8 november 2020     

 

I har i løbet af den kommende uge hold, som skal spille i Terndrup 

idrætscenter. Vi fremsender her de retningslinjer, som vil være 

gældende i forbindelse med disse kampe. Der kan komme ændringer 

op til dagen afhængigt af diverse udmeldinger fra sundhedsstyrelsen. 

 

Vi henviser til retningslinjer fra DHF og sundhedsmyndighederne om at blive hjemme ved 

symptomer på sygdom. 

 

Følgende retningslinjer er gældende i Terndrup Idrætcenter: 

• Der skal altid bæres mundbind i Terndrup Idrætcenter. 

• Ved ankomst til Terndrup Idrætcenter skal udehold gøre brug af den gamle indgang 

(Se billede) 

• Der vil være mulighed for at medbringe tilskuere til Terndrup Idrætcenter. Disse vil blive 

placeret i selskabslokalet ved siden af hallen hvor man kan se kampen igennem 

vinduerne. Der vil være plads til 10 tilskuere fra udeholdet i hallen 

• Der er mulighed for omklædning og bad i Terndrup Idrætcenter – Der henvises til 

skiltning i diverse omklædningsrum. Vi kan dog ikke garanterer at der er plads nok til at 

alle kan klæde om og gå i bad på samme tid. Omklædningsrummet skal tømmes og 

tasker bæres med op og placeres bagved bænken  

• Det anbefales at man ikke kommer i alt for go tid – de kampe vi har i Terndrup 

Idrætcenter er der minimum afsat 55 minutter til så for at 2 hold ikke ”Støder på 

hinanden” anbefaledes det ikke og komme tidligere end dette. 

• Cafeteriaet i Terndrup Idrætcenter er åbent. Der skal bæres mundbind. Ved køb af 

madvarer skal dette indtages i cafeteriaet. Mundbind sælges i Cafeteriaet, der henvises 

til Covid-19 ansvarlig. 

 

Vedr. Kamp 

• Der er afsat 10 minutter i mellem kampene til afspritning af udskiftningsbænk og mål 

samt udluftning af hallen 

• Opvarmning til kampen kan foregå i forhallen eller udendørs. Hvis såfremt at man 

vælger og varme op i forhallen så skal dørene i begge ender åbnes. Boldspil er ikke 

tilladt i forhallen. Det første hold der spiller i Terndrup Idrætscenter må gerne varme op i 

hallen 



• Ved halvleg vil det ikke være tilladt og forlade hallen. Team snakken kan man tage ved 

bænken eller flytte sig ned i den ene ende af hallen, men skal stadig afholdes på banen. 

• Efter kampen er fløjtet af bedes man forlade hallen hurtigst muligt så der kan gøres klar 

til næste kamp 

• Gå først på banen når der er blevet meldt klar fra rengøringen 

Covid-19 ansvarlig: Pernille tlf. 2851 7342                                                                           

Formand: Kasper Jørgensen tlf. 2277 6730  

 


