KÆRE TILSKUERE.
Hermed en liste med regler og retningslinjer for hjemmekampe afviklet hos Fløng
Hedehusene Håndbold. HUSK, at kampene bliver afholdt for at børnene endelig
kan få lov at spille igen. Derfor forventer vi, at I overholder og respekter
nedenstående.


Mød ikke op i hallen, hvis I udviser symptomer på Covid-19.



Som tilskuer har I kun mulighed at overvære jeres eget holds / børns kamp. Hjælp
gerne til med at begrænse antallet af tilskuere ved f.eks. kun at følge holdet på
hjemmebane.



Opdatering: Alle personer over 12 år skal bærer mundbind, når man opholder sig i
hallen. Publikum og tidtagere skal have mundbind på, når de står og går, men ikke når
de sidder på deres pladser.



I må KUN være i hallen samtidig med jeres eget hold / jeres børns hold. Ikke før og
ikke efter. Følg venligst anvisningerne fra vores frivillige i hallen.



I SKAL sidde ned, når I er inde og se kamp, og med 1 meters afstand imellem jer også hvis det er familie. Følg retningslinjer og opmærkninger i hallen. Hjemmeholdets
tilskuere sidder på rækkerne efter dommerbordet – udeholdets tilskuere på rækkerne
før dommerbordet.



Ophold jer kun i den afmærkede tilskuerzone i hallerne.



Hold afstand! Socialiser jer ikke med spillerne og deres trænere.



Undgå råb, sang mv., da risikoen for spredning af dråber øges betydeligt herved,
særligt indendørs.



Forlad hallen umiddelbart efter kampen er slut, så vi kan få plads til de næste hold og
deres tilskuere.



Ophold jer så meget som muligt udenfor. Der må ikke sidde store forsamlinger
sammen i cafeteriaet.



Sprit jeres hænder af ofte. Der er håndsprit standere mange steder i bygningen.



Har I spørgsmål, så henvend jer til en af vores frivillige i hallen.

Vi forbeholder os retten til at afvise tilskuere ved indgangen til hallen, såfremt vi
vurderer at der er for mange mennesker i hallen i forhold til at overholde gældende
Covid-19 retningslinjer fra Dansk Håndbold Forbund.
TAK FOR JERES FORSTÅELSE OG OPBAKNING!

