
 

Velkommen til ungdomskampe i Rækker Mølle Hallen 

Vi er glade for igen at kunne byde indenfor til kampe i Rækker Mølle Hallen og Faster Arena. For at kunne 

gennemføre kampe og hjemmestævner sikkert i forhold til COvid-19 vil vi bede alle gæster i hallen om at følge denne 

procedure: 

Allerførst – hvis du er syg, har symptomer på Covid-19 eller afventer svar på test, har du ingen adgang i hallen.  

Ankomst til hallerne  

Skal du spille kamp i Rækker Mølle Hallen, skal du bruge hovedindgangen fra den store P-plads. Skal du spille kamp i 

Faster Arena, skal du bruge indgangen til den nye hal, som du finder ved den lille p-plads bag Rækker Mølle Hallen.  

Du må tidligst møde ind 45 minutter før kampen starter, så vi undgår at have for mange mennesker samlet på ét 

sted.  

HUSK mundbind når du færdes i hallerne. 

Omklædning 

Inden for døren bliver du budt velkommen af kampens værter, der også bemander dommertårnet i løbet af kampen. 

Værterne vil som det første bede dig spritte hænder, inden du bliver ledt til det omklædningsrum, du og dit hold skal 

bruge. Et skilt på døren til hallen vil også vise, hvilket omklædningsrum, du og dit hold skal bruge.  

Når du og holdet har klædt om, skal I tage jeres tasker, jakker og sko med ind i hallen, så der er god plads i 

omklædningsrummet til det hold, der spiller kampen før jeres. 

Opvarmning og kamp 

Som udehold skal I varme op i Lokale 3, der er placeret i forlængelse af kantinen. Værterne vil vise jer, hvor lokalet 

er.  

Alle spillere skal spritte hænder af lige inden kampstart. Der er håndsprit ved dommertårnet.  

I pausen må I ikke forlade hallen. Hvis I alligevel bevæger jer ud af hallen i halvlegen, skal alle spritte hænder, inden 

de går ud, og inden de går ind igen. Husk – der er spillere fra andre hold, der bruger omklædningsrummene, så I kan 

først bruge omklædningen, når kampen er slut.  

Når kampen er slut, skal du og dit hold med det samme forlade hallen og gå i omklædningsrummet. 

Sørg for at holde afstand ved døre samt i kantinen og derved undgå at danne kø. 

Tilskuere 

Tilskuere til kampen er velkomne. Tilskuere bedes spritter hænderne af ved indgangen, sætte sig på 

tilskuerpladserne og sørge for at holde afstand ved døre samt i kantinen og derved undgå at danne kø.  

Du skal forlade hallen, når kampen er slut, og dit barn er færdig med at klæde om. 

 

Vi håber, I vil bakke op om proceduren, så vi trygt kan spille kampe!    


