Covid-19 retningslinjer for håndboldkampe på
Lyngs Idrætsefterskole
Udehold:
• Ved ankomst bedes holdets træner/leder henvende sig i aulaen, hvor I vil få anvist ind og
udgang for holdet. Begge dele vil foregå fra parkeringspladsen ved gymnastiksalen.
• Omklædningsrummet kan desværre ikke benyttes, da arealet ikke er stort nok til, at holdet
kan opholde sig i rummet. Desuden vil vi ikke have mulighed for rengøring mellem
kampene. Har man langt hjem og rigtig gerne vil i bad efter kampen, så ring til skolen i god
tid inden, så prøver vi at finde en løsning.
• Opvarmning foregår i gymnastiksalen – er det stævnets første kamp foregår opvarmning i
hallen.
• Der vil være kort mulighed for opvarmning på banen inden kamp (for hold som varmer op i
gymnastiksalen), men holdet må ikke gå på banen før den er ryddet for de to tidligere hold.
• Der vil være et afgrænset område for udeholdets tilskuere. Af pladshensyn kan vi desværre
ikke have mere end ca. 10 tilskuere fra udeholdet, og spilles der i hallen, når I ankommer,
må vi bede jer vente med at gå ind, til de anviste tilskuerpladser er ryddet for tilskuere –
ca. 5 min. før kampstart.
Hjemmehold:
• Der vil være et afgrænset tilskuerområde for hjemmeholdets forældre. Af pladshensyn vil
vi bede jer komme kort inden kampen – ca. 5 min. – og, at I efter kampen forlader hallen
igen, så der vil være plads til næste holds tilskuere. Der vil altså kun være mulighed for at
se egne børns kampe. Ligeledes må vi bede jer ikke at komme alt for mange pr. familie,
måske må man skiftes lidt, hvis bedsteforældrene også skal med.
• Der vil være indgang gennem skolen aula.
Generelt:
• Udskiftningsbænke, tidtagerbord og målene vil blive tørret af efter hver kamp. Lyngs
Idrætsefterskole sørger for dette. Begge hold bedes vise hensyn til de elever, som tørrer af,
så man f.eks. ikke skyder på mål imens, eller sætter sine ting i udskiftningsområdet, før det
er tørret af.
• Der vil desværre ikke være mulighed for udskænkning af kaffe eller køb af is, slik og
lignende.

Vi håber på forståelse for begrænsningerne, og glæder os meget til igen at spille håndbold på
Lyngs Idrætsefterskole.

