Regler for brug af hallen på Skolen ved Nordens Plads

















Ingen, hverken trænere eller spillere, må møde op, hvis de har tegn på sygdom.
Alle hold har alene adgang til skolen i de præcise tider de er tildelt til træning eller kamp (I har ikke
adgang før, og forventes af forlade skolen ved sluttidspunktet).
Alle deltagere skal være ude af skolen senest på det tidspunkt tiden er fordelt til. Har I fx hallen til kl.
18.00 skal alle være ude af skolen kl. 18.00. Sørg derfor for at slutte aktiviteten i god tid.
Deltagere må ikke gå ind på selve skolen, før de foregående deltagere har forladt skolen.
Det samlede antal personer i en gruppe må ikke overstige det til hver en tid gældende forsamlingsforbud.
Gældende fra d. 26/10-20 er forsamlingsforbuddet 10 personer. Dog hvis alle sportsudøvere på et hold er
max 21 år gamle, gælder et forsamlingsforbud på 50 personer, men kun i hallen hvor man træner.
Tilknyttede trænere må godt være over 21 år. På gangarealer og lignende gælder forsamlingsforbuddet
på 10 personer for alle, uanset alder.
Det er muligt at opdele hallen i flere områder, såfremt opdelingen er tydeligt markeret, og der er min. 2
meter mellem områderne. Det er desuden påkrævet, at der er min. 4 kvadratmeter per deltager i det
afgrænsede område. Markering af område kan ske med kegler, markeringsbånd og lignende. For hvert
område gælder forsamlingsrestriktionerne, og personerne fra grupperne må ikke komme i kontakt med
hinanden på noget tidspunkt. Det er klubbernes ansvar at sikre dette, både under træning samt ved
ankomst og afgang.
Det er ikke tilladt at opholde sig eller varme op i gangarealerne.
Deltagere skal samles uden for skolen og må først gå ind på skolens område, når det foregående hold er
gået ud. Husk at holde afstand ved indgangen.
Inden træningen skal alle deltagere afspritte hænder, hvortil holdet selv skal medbringe det nødvendige
udstyr.
Gældende fra d. 29/10-20 skal alle (over 12 år) bære mundbind indendørs. Dette gælder dog ikke, når
man udøver sport eller hvis man sidder ned.
Information om brug af omklædningsrum følger snarest. Vi anbefaler, at alle møder op omklædt og går i
bad derhjemme.
Ved kampafvikling er det klubbernes ansvar, at modstanderholdet er informeret om gældende
retningslinjer.
Det er vigtigt, at alle tager hensyn og følger myndighedernes anvisninger.
Det er klubbernes ansvar at ovenstående regler efterleves. Sker det ikke, vil det kunne få den konsekvens,
at træningen eller kampen bliver lukket ned af halpersonalet.

