Forlængelse af de nuværende restriktioner og indførelse af nye og skærpede restriktioner fra mandag
den 26. oktober
Det er vigtigt, at I følger myndighedernes anvisninger om at holde afstand, vaske hænder og ikke at møde
op, hvis man har symptomer på sygdom.
I har alene adgang til de tider I er tildelt. (I har ikke adgang før, og forventes at forlade anlægget ved
sluttidspunkt) Træningstider skal tilrettelægges på en måde, så der i hallen kun er den gruppe, som I har
hal/banetid til. Nye træningsgrupper har først adgang til hallen, når den tidligere gruppe har forladt hallen.
Det er ikke tilladt at varme op på gangene.
Træning i styrkerum må alene ske på de tidspunkter, hvor foreningen har fået godkendt tider i
bookingportalen.
Husk I selv skal tage sprit med og sørge for spritte hænder før og efter træning. Efter træning SKAL hver
træner rengøre særligt sin gruppes bolde og udstyr.
Træningen skal tilrettelægges i grupper, der overholder det til hver en tid gældende forsamlingsforbud. Fra
den 26. oktober er der forbud med at samles mere end 10 personer. For børn og unge op til 21 år er
forsamlingsforbuddet 50 i hallen, hvor man træner. Træneren må gerne være over 21 år. På gange, i
omklædningsrum, i mødelokaler m.m. gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer for alle.
Det er muligt at opdele en hal i flere områder, såfremt opdelingen er tydeligt markeret og der er minimum
2 meter mellem områderne. For hvert område gælder forsamlingsforbuddet på 10 og personerne fra
grupperne må ikke komme i kontakt med hinanden. Det er foreningernes ansvar at sikre dette også ved
ankomst og udgang fra hallen.
Forældre og pårørende må gerne opholde sig i hallen under træning under forudsætning af, at foreningen
har tilladt det samt, at det samlede antal personer ikke overstiger forsamlingsforbuddet. Foreningerne skal
sikre, at pårørende er siddende og holder afstand.
Trænerne har adgang til at hente udstyr i depotrum, og det er kun træneren, der må opstille og indsamle
udstyr m.m. under træningen.
I skal selv sørge for at tage fyldte drikke dunke med hjemmefra.
Benyttelse af omklædningsrum
a. Helt overordnet er vi underlagt en restriktion, at der må være max 1 person pr.2 kvm.
b. Der vil være ophængt information om max antal personer ud for hvert omklædningsrum.
c. Det er en meget begrænset kapacitet, hvorfor man fortsat i videst mulig omfang skal klæde
om hjemmefra.
d. Foreningen er ansvarlig for, at alle restriktioner i omklædningsrummene overholdes.
e. Alle sundhedsmyndighedernes regler er også gældende i omklædningsrum
Gældende fra den 29. oktober 2020 skal alle over 12 år bære mundbind indendørs. Dette gælder dog ikke,
når man udøver sport eller sidder ned.

I skal under alle jeres tider i hallerne have udpeget en ansvarlig leder, som koordinerer og tager vare på, at
jeres hold efterlever reglerne for brug af hallerne. Det betyder i praksis, at I ALTID skal have en ansvarlig
leder på anlægget, når I har hold i hallerne. Vores personale skal vide hvem det er og vil altid tage kontakt
til den ansvarlige leder, hvis der opstår udfordringer med brugen af hallerne.
Det er foreningernes 100% ansvar, at jeres hold/medlemmer efterlever reglerne, herover om begrænset
brug af faciliteterne. Hvis reglerne ikke efterleves, vil det få konsekvenser for den pågældende forening.
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