COVID – 19 FORHOLDSREGLER MAKS 50
PERSONER I HALLEN
1. UNGDOMSKAMPE I FERSLEVHALLEN
☐ Alle Hold skal møde omklædt – da der ikke vil være mulighed for bad og omklædning, hverken inden
eller efter kamp.

☐ Der er mulighed for opvarmning i hallen, da vi har lagt 30 min ind til dette mellem hver kamp
☐ Man må først gå ind i hallen 30 min før kampstart (betyder at man skal vente helt udenfor)
☐ Når man efter kampen skal forlade hallen sker det ud gennem den ene side af hallen, der er skilte
med anvisning.

☐ Tidtagere/trænerne hjælper med at spritte af samt lufte ud i hallen, dette har man 10 min til inden
næste 2 hold kommer i hallen for at varme op

2. SENIORKAMPE I FERSLEVHALLEN
☐ Alle Hold skal møde omklædt – da der ikke vil være mulighed for bad og omklædning
☐ Der er mulighed for opvarmning i hallen, da vi har lagt 30 min ind til dette mellem hver kamp
☐ Man må først gå ind i hallen 30 min før kampstart
☐ Efter kampen, udeholdet gå i bad – man har 30 min til dette og skal forlade hallen ud af bagdøren
fra omklædningsrummet, der er skiltet med anvisning i omklædningsrummet

☐ Tidtagere/trænerne hjælper med at spritte af samt lufte ud i hallen, dette har man 10 min til inden
næste 2 hold kommer i hallen for at varme op

☐ 7 personer pr. omklædningsrum – der vil være 2 til rådighed pr. udehold.

3. TILSKUERE
☐ I skal gå ind i hallen via døren på venstre side af hallen og denne dør skal også bruges når man forlader den igen.
☐ Mens kampen bliver afviklet må tilskuere ikke forlade deres plads, men i skal opholde jer inden for
de markerede områder

☐ Antal tilskuere udehold 6 personer - Hjemmehold 1 familiemedlem pr. spiller

☐ Tilskuere skal forlade hallen umiddelbart efter kampen, så vi kan gøre klar til næste kamp

4. GENERELT
☐ Der er indkøbt sprit som er tilgængelig ved alle ind og udgange i hallen, så sprit hænder både når i
kommer i hallen og ind i forlader den igen

☐ Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger, bliv hjemme hvis du er syg eller har tegn herpå
☐ Tag hensyn til andre, hold afstand, Respekter reglerne som er opsat
☐ Ved ønske om adgang til cafeteriet skal man medbringe mundbind.
☐ Træner/ledere/tidtagere fra Dall/Ferslev IF på til en hver tid bede kampen stoppet, for at sende evt.
overskydende folk og folk som ikke respekterer reglerne ud af hallen.

☐

Har man spørgsmål til ovenstående, kan man kontakte Morten Bülow tlf. 61906000 – Janni Skov tlf.
29763334 eller Tanja Kirketerp tlf. 24444537

