
 
 
 
 
 
 
 
Kære Håndboldklub 

 

I forbindelse med jeres kamp mod Helsingør Håndbold i Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej 63-65, 3000 Helsingør, 

skal vi bede om, at alle trænere, spillere m.m. bliver gjort opmærksomme på følgende: 

 

- I bedes venligst bruge hovedindgangen når I ankommer til Helsingørhallen. 

- ALLE bedes ankomme i så lidt tid som muligt før kampstart. Ankommer man før tid, må man IKKE gå ind i 

hallen hvis der er en kamp i gang, I bedes vente i forhallen. 

- Det er muligt at benytte vores omklædningsrum, I skal bruge omklædningsrum på den gang hvor der står 

udehold, det vil være gangen under tribunen modsat dommerbordet.   

- Opvarmning kan som udgangspunkt foretages i gang arealer eller i hal 2, såfremt den er ledig – forhør jer hos 

træneren/dommerbordet. 

- HAL 1: ALLE udebane tilskuere skal sidde på tribunen modsat dommerbordet. Overhold venligst de opsatte 

mærkater hvor I må sidde, så I holder afstand uanset om I er familie eller bekendte. 

- HAL 2: ALLE udebane tilskuere skal sidde oppe i sektionen til højre. 

- ALLE tilskuere skal forblive siddende under kampen 

- Begge hold skal forblive på banen i halvleg. 

- ALLE (spillere, trænere, dommere m.m.) skal forlade hallen med det samme efter kampen.  

- Der er opsat spritdispensere ved indgangen til hallen. Sprit hænder både, når I går ind i hallen og når I går ud 

af hallen. 

- Ønsker I at bruge vores café SKAL I bruge mundbind når I træder ind på området. Børn under 12 år behøver 

ikke at bære mundbund i caféen. 

- Dommerbordet vil i halvleg spritte stole og målramme af. Dommerbordet forestår at spritte dommerbordet af 

efter brug. 

 

- Hvis nogle af jeres spillere, trænere, tilskuere m.m. føler sig det mindste syge / har symptomer på Corona eller 

har mistanke om, at de kunne være smittede, skal de holde dig hjemme. 

- Hvis en eller flere af jeres spillere, trænere eller andre, som var tilstede i hallen i forbindelse med kampen, 

enten oplever symptomer, eller bliver testet for Corona indenfor 48 timer efter søndagens kamp og 

efterfølgende får påvist en positiv test, skal vi bede jer om at sørge for at kontakte vores klubkoordinator på 

telefon: 22593900 eller på mail: klub@helsingorhaandbold.dk hurtigst muligt. 

- Såfremt en spiller/træner/tilskuer testes positiv for Corona, så informeres modstandersholdets træner hurtigst 

muligt og denne har så ansvaret for at give beskeden videre til spillere, forældre mv. 

 

Er I i tvivl om det mindste, så tøv ikke med at kontakte vores klubkoordinator, Charlotte Sommer. Der 

opfordres kraftigt til at overholde ovennævnte restriktioner og brugen af sund fornuft. 

 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god kamp. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen i Helsingør Håndbold 
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