
 

 

 

HØJ-retningslinjer for afvikling af indendørs håndboldkampe med publikum - gælder fra 14. 
juni 2021 

 

Det generelle forsamlingsforbud for indendørs idrætsaktiviteter, herunder håndbold, lyder på 100 
personer. Der gælder dog en undtagelse fra forsamlingsforbuddet i forbindelse med arrangementer, 
hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod fx en bane. Hvis det er 
tilfældet, må der ifølge de gældende retningslinjer være op til 500 personer til stede til arrangementet, 
inklusiv de udøvende fx spillere, trænere og dommere (medmindre den enkelte facilitet/hal har sat en 
anden begrænsning – i Ølstykkehallen må der pt. ikke være flere end 250 personer i hallen på samme 
tid). 

Undtagelsen betyder konkret, at vi kan tillade tilskuere til (trænings)kampe, hvis vi kan opfylde de 
gældende retningslinjer for areal, afstand, afspritning, tjek af Coronapas m.m. 

Alle udøvere, tilskuere m.fl. over 18 år SKAL kunne fremvise gyldigt Corona-pas. 

Det er ikke længere et krav, at der skal bæres mundbind. 

Vi opfordrer til, at vi indtil videre søger at begrænse tilskuerkredsen til spillernes nærmeste familie og 
venner. 

For at kunne afvikle en (trænings)kamp med tilskuere skal vi kunne sikre følgende: 

• Der skal udpeges 1-2 personer, som på vegne af klubben skal sikre, at retningslinjerne overholdes 
”på dagen”; det kan være holdledere, forældre eller andre ansvarlige voksne tilknyttet det 
pågældende hold. 

• Vi skal tjekke, at alle over 18 år kan fremvise gyldigt Coronapas ved ankomst til hallen. Hvis der 
ikke kan fremvises gyldigt Coronapas, skal vedkommende bortvises. 

• Der skal være rigelige muligheder for afspritning af hænder. 
• Tilskuerne skal kunne sidde med minimum 1 meters afstand (målt fra næse til næse) - hvis muligt 

gerne 2 meters afstand. Dog kan personer, der i forvejen har tæt kontakt (fx familier), sidde 
med mindre afstand, hvis de selv ønsker det. Tilskuerne skal så vidt muligt blive på deres pladser 
under hele kampen. Det vil være optimalt at adskille hjemmeholdets tilskuere fra udeholdets 
tilskuere. 

• Der er adgang til omklædningsrum, men det skal sikres, at de angivne restriktioner om antal, 
rengøring m.m. overholdes, og at holdene tildeles hver deres omklædningsrum. 

• Alle skal have forladt hallen, inden nye hold og evt. nye tilskuere kommer ind. 
• Luft meget gerne ud i halvlegen, og når kampen er slut. 


