
 

SKAL DU SPILLE KAMP I SULDRUP/STENSBOHALLEN 
Efter myndighedernes stramninger af Corona-retningslinjerne forventes 

nedenstående overholdt af ALLE: 

 

⁃ INDGANG via hovedindgangen, UDGANG via mellemgang under cafeteriet. 

 

⁃ man ankommer ikke tidligere end 30 min før kampstart – man kan først komme på 

banen 15 min inden kampstart, indtil da skal man opholde sig på anviste område. Man 

må først komme ind i hallen, når der er sprittet af og luftet ud. UDEHOLD stiller op 

under uret og går derfor til højre, når I skal på banen. Bænken bag udskiftningsbænken 

benyttes til div. spillertasker, tøj osv. 

 

⁃ Vi kan desværre ikke tilbyde omklædning og bad. 

 

⁃ Opvarmning - der afsat 15 min til opvarmning, ønsker man mere tid foregår dette 

udendørs. (Husk udesko og tøj til udendørs aktivitet). 

 

⁃ Som spillende hold må banen ikke forlades dvs. timeout og halvleg skal afholdes på 

banen. Der skiftes ikke banehalvdel i halvleg. 

 

⁃ Når kampen er færdig, skal hallen forlades straks efter slutfløjt, dette foregår af døren 

modsat hal uret. 

 

⁃ Vi opfordrer til, at udehold ikke medbringer andre tilskuere end de forældre osv, der er 

sat på til kørsel, kommer i for mange vil i blive bedt om at benytte cafeteriet under 

kampen. 

 

⁃ Publikum skal sidde ned under kampen på anviste pladser og må ikke forlade deres 

pladser under kampen. MAX 15 TILSKUERE. 

 

⁃ Alle skal forlade hallen mellem hver kamp, og der vil blive luftet ud og sprittet af. 

 

⁃ Der vil være en stævneleder til alle hjemmestævner. 

 

⁃ MUNDBIND bæres som udøver indtil man træder ind på banen og igen når man forlader 

banen efter endt kamp. Som tilskuer bæres mundbind når man står/går, det må tages af 

når man sidder ned – også gældende i cafeteriet. 

 

-Vi anbefaler at man henter app’en ”smittestop”. 

 

 

Vi håber på forståelse for ovenstående. 

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

Med sportslig hilsen 

Ik Frem Håndbold 


