
Kære forældre 

Vi er glade for, at vi igen må åbne op for kampe i hallerne i Rækker Mølle. For at afvikle kampene sikkert i 

forhold til Covid-19 har vi brug for jeres hjælp.  

Forældre er værter for kampene  

Når I er sat på til at sidde i dommertårn, har I fremover også rollen som værter for kampen.  

Det betyder, at I skal møde ind 1 time før kampstart og tage imod modstanderholdet, når de ankommer. 

Ved indgangen skal I bede spillere og personer omkring holdet om at tage mundbind på, spritte hænder af, 

inden de går ind i hallen. Margit sørger for, at der altid står en flaske med håndsprit i forhallen. I spritter 

naturligvis også selv hænder, så snart I ankommer til hallen. 

Herefter skal I vise udeholdet vejen til det omklædningsrum, de skal bruge i forbindelse med kampen. I kan 

se fordelingen af omklædningsrum på et skilt, der hænger på døren ind til hallen.  

I skal minde udeholdet om, at spillerne skal tage deres tasker jakker og sko med ind i hallen, når de har 

klædt om og er klar til kamp. På den måde sikrer vi, at der er god plads til det hold, der spiller kampen før 

og i mellemtiden skal bruge omklædningsrummet.  

Udeholdene skal varme op i Lokale 3, der ligger i forbindelse med kantinen. Vis udeholdets træner vejen til 

lokalet, så alle udeholdets spillere nemt finder vej direkte fra omklædningsrummet til opvarmningen.  

Inden kampen 
Når holdet som spiller inden jeres hold er færdig skal I  

- spritte de stole af, der står i hvert udskiftningsområde. 

- spritte målstolperne af 

- spritte dommertårnet af (bordplade + display) 

I depotrummet bag dommertårnet er der en hvid reol/rumdeler. Her finder I en kasse med sprit og klude til 

aftørring af overflader.   

Under kampen  

Under kampen betjener I dommertårnet, som I plejer – husk dog at spritte hænderne af og holde en 1 

meters afstand mellem jer, når I sidder to personer i dommertårnet.  

Holdene må ikke forlade hallen i halvlegen. Gør de det alligevel, skal de spritte hænderne af, inden de går 

ud ad hallen samt igen, inden de går ind i hallen. Holdene må ikke benytte omklædningsrummene i 

halvlegen.  

Der må gerne byttes side i halvlegen – holdene må dog ikke forlade hallen. 
 

 

 



Efter kampen 

Når kampen er slut, skal holdene gå i omklædningsrummene. Herefter skal I gøre klar til næste kamp ved 

at: 

- åbne dørene bag dommertårnet, så der kommer frisk luft ind i hallen.  

Tilskuere 

Er du almindelig tilskuer til kampen, er du velkommen til at tage plads i hallen. Du må dog tidligst ankomme 

45 minutter inden kampstart og skal forlade hallen igen, så snart dit barn er færdig med at spille og klæde 

om.  

Husk at bære mundbind og spritte hænderne af, når du ankommer til hallen. Vi beder dig om at sidde ned 

under kampene og i øvrigt holde god afstand, når du bevæger dig ud og ind ad døre, så vi undgår 

kødannelser.  

 

Særligt udsat? 

Er du én af de særligt udsatte i forhold til Covid-19, må du meget gerne give dit holds træner eller holdleder 

besked om det. Så vil de sørge for, at du efter aftale kan få andre opgaver i løbet af sæsonen, der ikke 

indebærer smitterisiko.  

 

Vi håber, du vil hjælpe til, så vi på sikker vis kan spille kampe i Rækker Mølle Håndbold. Har du spørgsmål til 

proceduren eller dine opgaver som vært, er du altid velkommen til at tage kontakt til Lotte Hvid på telefon 

22885273 

 


