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SHK’s Coronaregler kamp: 
 

- Indgang til hal 
o Op ad trappen, den første dør er indgang/udgang for udehold 
o Den anden dør er indgang/udgang for hjemmehold 
o Skal man handle i kiosken, skal man gå på højre side af striben 
o Man må ikke gå på banen før målet er sprittet af fra kampen før 

- Opvarmning 
o Udehold varmer op lige oven for trappen 
o Hjemmehold varmer op på gangen bag omklædning 

- Sprit 
o Der er sprit ved indgang, dette skal benyttes 
o Der vil være sprit i hallen også til benyttelse 

- Omklædning 
o Der vil ikke være mulighed for omklædning før og efter kampen, man skal 

derfor være omklædt hjemmefra, baderum kan ligeledes ikke benyttes 
o Sko af og på foregår nedenfor trappen (Dette gøres i højre side, og man 

trækker lidt ind så andre kan komme forbi) 
- Tilskuere 

o Udeholdets tilskuere skal befinde sig op ad trappen og ind ad første dør, på 
siddepladser fra 3. række og op (Det er samme side som dommerbordet) 

o Hjemmeholdets tilskuere skal befinde sig på modsatte side af dommerbordet, 
fra 3. række og op 

o Tilskuere skal sidde ned 
o VU-hallen er fint adskilt fra publikum 
o Vi henstiller til at man har så lidt publikum med som muligt, og maks 1 

forælder pr. barn 
 Diverse øvrige familiemedlemmer, opfordre vi til først kommer og ser 

kamp, når der er mere styr på Covid-19 
- Efter kamp 

o Da der ikke må komme nye hold på banen, før forrige hold (inkl. tilskuere) 
har forladt banen, opfordre vi til at man hurtigst muligt for lader hallen, skal 
man snakke efter kampen, bør dette gøres i forhallen (til højre), mens man 
tager sko af 

o Træneren (fra den færdige kamp) sørger for at tørre mål af i begge ender 
 
Som selvfølge forventer vi at har man sygdomssymptomer, møder man ikke op til kamp. 
 
Der vil være en i hallen man kan spørge til råds. 
Samtidig vil der også være nogen der sørger for at reglerne bliver opretholdt, dette skal 
respekteres da vi ellers ikke kan afvikle kampe. 
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Rengøring: 
 

- Der er rengøring af toiletterne dagligt, vi henstiller til at man afspritter toilet/armatur 
efter eget brug 

- Mål afsprittes efter hver kamp af træneren, hvis hold lige har spillet 
- Kontaktflader rengøres jævnligt (døre, gelænder, håndtag mm) af kioskpersonalet 

(ved deres vagtskifte) 
 
 
Optælling: 
 

- Der ligger et optællingsskema på dommerbordet, det er den halansvarlige der sørger 
for dette bliver udfyldt løbende ved hver kamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


