
Tjekliste for dommerbord / tidtager 
 

ALLE hold bliver på banen i pausen!  
 

HVIS de forlader hallen, skal der sprittes af på dommerbord, udskiftningsbænke og målstolper inden 
2. halvleg kan sættes i gang, og det ønsker vi ikke!  

 
Hvis man som deltager i kampen (træner, leder eller spiller) forlader hallen for at gå på toilettet eller 
for at modtage behandling ved en skade, skal man spritte hænder når man går UD og IND af hallen. 

 
Når en kamp er slut, forlader begge hold banen omgående, så der kan gøres klar til den efterfølgende 

kamp. Udeholdet forlader først hallen derefter hjemmeholdet.  
 

Når de 2 hold har forladt banen rengøres kontaktfladerne på og omkring banen af tidtagerne fra den 
netop færdigspillede kamp. De sørger for at afspritte dommerbord, udskiftningsbænke og målstolper 

inden de næste 2 hold kan komme ind i hallen – se vejledning på de næste sider 
 

Når dørene i hallen lukkes kan de 2 næste hold indtræde i hallen. 

 
 

Efter hver kamp har tidtager 10 minutter til følgende opgaver: 

 
Åbne dørene til det fri for at sikre udluftning  

Alle 4 døre skal åbnes 

 
Afspritte målstolper (begge ender) 

 
Afspritte udskiftningspladserne  

 
Begge sider – både foran og bagpå 



 
Afspritte dommerbord  

Lad venligst være med at ”drukne” kontrolpanelet – 
det er fintfølende elektronik, så alt med måde!!! 

 
Afspritte stolene i dommerbordet 

Afsprit til sidst glasset på dommerbordet 

 
Luk dørene igen og lås gerne dem 

Husk at afspritte håndtagene 

Corona guidelines:  
 

Der må være maksimalt være 120 tilskuere til 
kampene i Rask Mølle Hallerne – hal 1. 

 
Tilskuerene skal være siddende under hele kampen.  

 
Banen må ikke bruges af tilskuere hverken før eller 

efter kamp.  
 

Udgang gennem sidedørene er ok efter kampene, 
men respekter venligst at banen skal være så ren som 

muligt, så gå bag målnettet og så ud.  
 
 

 

 

Efter sidste kamp!!! 

 

 
Efter hjemmestævnets sidste kamp stilles 

afspritningsboks i boldrummet – nederste skab i 
bagerste række – længst henne mod fys. rummet. 

Dette sørger det sidste holds træner / holdleder for.  
 

 
Skabet er ikke låst og der er to bokse med sprit og 

servietter.  
Mangler der noget, så tag fat i Frank og Elin – vigtigt at 

der tjekkes op inden man sætter det ind i skabet!!! 

 


