
Corona og håndbold 

Guidelines til trænerne i HK 73 Rask Mølle 

Følgende er hentet ud fra Dansk Håndbold Forbunds Coronaråd - https://www.dhf.dk/covid-19/retningslinjer-for-

indendoers-og-udendoershaandbold/ 

 

Gode råd til træneren 

• Vær det gode eksempel og sørg for, at retningslinjerne overholdes før, under og efter træningen. 

• Det er længe siden, dine spillere har trænet, så start roligt op og find eventuelt inspiration til øvelser 

(https://www.dhf.dk/covid-19/retningslinjer-for-indendoers-og-udendoershaandbold/den-gode-opstart-

anbefalinger-og-inspirationsoevelser/). 

• Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge 

• Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt 

ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige 

anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. 

• Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt. 

• Hvis du laver øvelser uden kropskontakt anbefaler vi, at dine spillere placeres med to meters afstand til 

hinanden. 

• Dine spillere må gerne bruge fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal 

rengøres ofte og afsprittes før og efter din træning samt så hyppigt som muligt under træningen. DER ER 

INDKØBT RENGØRINGSSERIVETTER SOM STÅR I BOLDRUMMET – DE SKAL BRUGES EFTER HVER 

TRÆNING. MANGLER DER SÅ TAG FAT I ANN, JEANETTE ELLER DENNIS!!! 

• Dine spillere må gerne tage harpiks af den samme bøtte, men det forudsætter, at dine spillere sørger for 

god håndhygiejne (hyppig afspritning og håndvask). 

• Hvis du inddeler dine spillere i træningsgrupper, så må spillerne ikke flettes, og spillerne må ikke skifte 

mellem forskellige grupper under træningen. 

• Vær opmærksom på, at alle på holdet kommer til træning. Det er vigtigt, at en udvælgelse af spillere ikke 

alene bliver på baggrund kompetencer. 

• Bed spillerne placere tasker og andet udstyr med minimum to meter imellem. 

• Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, eller hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – 

og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 

• Det er dit ansvar, at træningen foregår inden for rammerne udstukket af sundhedsmyndighederne. 

• Husk fællesskabet og bevar relationen til spillerne ved at inkludere alle i træningen. 

• Gør opmærksom på, at al planlagt træning er frivillig og fremhæv, at det er helt i orden ikke at komme, 

hvis man føler sig utryg. 

• Husk, at træningen skal foregå uden alt for meget fysisk kontakt. Planlæg din træning, så der veksles 

mellem øvelser med og uden kropskontakt. 

 

Rask Mølle Hallerne har indkøbt håndsprit og det hænger rundt i hallerne. Brug det!!!  

 

Som udgangspunkt, så går vi ud fra et forsigtighedsprincip og så kan vi altid åbne mere op.  

 

Mvh  

HK 73 Rask Mølle 
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