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OSGI Håndbold
Retningslinjer for ophold i hallen under træning og kamp.
Dette dokument indeholder de retningslinjer som OSGI Håndbold har besluttet med vejledning fra DGI, FHF & DHF samt overordnet
sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne er gældende indtil OSGI Håndbold ophæver dem.

Mundbind

Der SKAL lige så snart man kommer i hallen bæres mundbind

Mundbindet må tages af når mnan sidder ned eller går i gang
med sin træning og ikke før.

Børn under 12 år behøver ikke bære mundbind. Dette gælder
ligeledes i cafeteriet.

Forældre/Tilskuere

Tilskuere SKAL minimeres

Tilskuere SKAL følge de anviste retningslinjer

Tilskuere til udehold bør begrænses til de forældre der køre

Tilskuere SKAL opholde sig SIDDENDE i de på skiltet anviste
zoner for hhv. tilskuere til udehold/hjemme hold.

Ankomst/Ophold/Afgang

ALLE bedes ankomme så sent som muligt før træning/kampstart

Opholdstid i forhallen skal MINIMERES.

Efter træning/kamp SKAL banen forlades hurtigst muligt for at
give plads til rengøring.

INGEN indtager udskiftningsområderne, dommerbordet eller
målene før de er sprittet af. Træneren er ansvarlig for dette.

Trænes der i ZONER må der IKKE SKIFTES ZONE under aktivitet.

Før kamp er der jævnfør plakaten designerede ZONER TIL
NÆSTE HJEMME/UDEHOLD.

Omklædning/Bad

Der kan IKKE benyttes omklædningsrum til træning

Der SKAL klædes om hjemmefra.

INDESKO er undtaget.

Bad foregår HJEMME.
Rengøring efter kamp/træning.

Det er TRÆNERENS ansvar at der sprittes af efter træning

Det er DOMMERBORDETS ansvar at der sprittes af efter kamp

Dommerbord, stole og målrammer SKAL sprittes af.

Ungdoms spillere (Under 21)

Der er forsamlingsforbud på 50 personer inklusive både spillere,
hjælpere og trænere.

Der må gerne trænes opdelt i zoner. Men zoner må ikke krydse
hinanden UNDER træningen eller EFTERFØLGENDE i hallen.

Senior spillere (Over 21)

Der er forsamlings forbud på 10 personer inklusive både spillere,
hjælpere og trænere

Der må gerne trænes opdelt i zoner. Men zoner må ikke krydse
hinanden UNDER træningen eller EFTERFØLGENDE i hallen.

Hallen er skønnet til kunne rumme 150 personer og dette inkludere spillere, officials, tilskuere

Der opfordres kraftigt til at overholde ovenstående restriktioner og at udvise sund fornuft i alle henseender.
Der opfordres til samarbejde mellem brugere af hallen og alle der har deres daglig gang i hallen.
Udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer er pga. deres ansvar for tilsyn ikke inkluderet i ovenstående regler.
Skulle der være tvivlsspørgsmål kan man altid rette henvendelse til udvalgets formand jævnfør kontaktoplysningerne som findes på:
www.Ollerupskerninge.dk

Der henvises til de plakater der forefindes i hallen for information om hallens zone inddeling.

Scan QR koden for spørgsmål og svar på DHF hjemmesiden.

