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HK 73 RASK MØLLE 28.05.2021 – GOD KAMP OG TRÆNING TIL JER ALLE 

CORONA RETNINGSLINJER  
 

Indendørs idræt: 
Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper – også med kropskontakt. 

• Der gælder et forsamlingsloft på maksimalt 50 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller 
med i det samlede antal. 

• Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover.  
Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne (dommerbord) 

• Der må være tilskuere, såfremt de kan fremvise gyldigt coronapas. 
 

RASK MØLLE HALLERNE: 
HAL 1 – MAX: 125 tilskuere, som skal sidde ned. 
HAL 2 – MAX: 25 tilskuere, som skal sidde ned. 

• HUSK MUNDBIND / VISIR TIL OG FRA SIDDEPLADSEN.  
 
Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende 
forsamlingsforbud inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupperne holdes indbyrdes adskilt før, 
under og efter aktiviteten. Hver gruppe skal udgøre sit eget ’arrangement’. 

• Hvis der er flere grupper til stede i det samme lokale, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand 
mellem grupperne. 

 

På www.haandbold.dk/covid-19 er de nye retningslinjer også beskrevet.  
 

TIL UDEHOLD I RASK MØLLE HALLERNE:  
(REGLER FOR OMKLÆDNING OG BAD GÆLDER OGSÅ HJEMMEHOLD) 

• Omklædning må benyttes kortvarigt, tilladte antal er skrevet på døren. 

• Der må ikke tages bad. 

• Tilskuere skal kunne fremvise gyldigt Coronapas ved 
forespørgsel/stikprøve 

• Tilskuere skal overholde retningslinjer omkring mundbind eller visir, forsøg venligt at komme så få 
udover spillere, træner og holdledere, da der stadig er lidt begrænsninger. Vi beklager og håber snart 
det bliver anderledes. 

• Husk, der skal siddes ned i hallen under kampene. 
 

Coronapas – nu som stikprøvekontrol 
Som noget nyt i retningslinjerne, skal alle voksne på 18 år og over vise coronapas ved stikprøvekontrol. Hvis der 
ikke kan forevises et gyldigt coronapas, må vi bede vedkommende om at forlade hallerne. 
 
Samtidig er det et krav, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal bruge mundbind 
eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter. Dette gælder dog 
ikke, når man er i gang med håndboldaktiviteter. 
 
Det forventes at alle overholder ovenstående og selvfølgelig ikke kommer i hallen hvis man føler sig sløj eller 
udviser symptomer på sygdom.  
Vi håber alle snart det bliver anderledes åbent igen. 
 

http://www.haandbold.dk/covid-19

