
 

 

 
 
 

 
 

 
HØJ Håndbold byder jer velkommen til håndbold i Ølstykkehallen og Jyllingehallen.  

 

Vi vil gerne på forhånd informere jer om regler og retningslinjer, så vi sikrer den bedst mulige og 

mest forsvarlige gennemførsel af kampene.  

 

Regler og retningslinjer: 

 

✓ Der vil ved kampafvikling være mindst én halansvarlig, som man kan kontakte ift. spørgsmål og 

andet praktisk i relation til disse retningslinjer. Hvis du ikke kan finde den halansvarlige, så 

henvend dig i caféen eller ved dommerbordet. 

 

✓ For UDEHOLD er det som hovedregel tilladt at have 10 tilskuere med pr. hold. Hvis der er tale om 

et enkelt-kamps arrangement, fx en hverdagsaften, er det tilladt for udeholdet at have 20 

tilskuere med. Antallet af tilskuere vil blive talt op, og alle vil blive bedt om at notere navn og 

kontaktoplysninger ved indgangen. Respekter venligst max antal tilskuere, så vi ikke ser os 

nødsaget til at afvise nogen eller helt at skulle lukke for tilskuere. 

 

✓ For HJEMMEHOLD er det som hovedregel tilladt at have 2 tilskuere med pr. spiller på 

holdkortet. Hvis der er tale om et enkelt-kamps arrangement, fx en hverdagsaften, vil der være 

mulighed for op til 50 tilskuere til hjemmeholdet/HØJ. Antallet af tilskuere vil blive talt op, og 

alle vil blive bedt om at notere navn og kontaktoplysninger ved indgangen. Respekter venligst max 

antal tilskuere, så vi ikke ser os nødsaget til at afvise nogen eller helt at skulle lukke for 

tilskuere. 

 

✓ Der vil være opdelte tribuneafsnit med angivelse af klub- og holdnavn til både spillere, ledere og 

tilskuere. Tilskuere bedes først gå i hallen til kampstart og skal opholde sig på den angivne tribune 

under kampen. Det er ikke tilladt at lege eller spille bold på banen i halvlegen.  

 

✓ Omklædning og bad er tilladt i de tildelte omklædningsrum – bemærk dog de angivne restriktioner 

vedr. antal personer. Der vil stå holdnavn på døren til det omklædningsrum, man må bruge. 

Omklædningsrummene skal efterlades ryddet og afsprittet, så de er klar til næste hold. Det er 

det enkelte holds ledere, der er ansvarlige for, at denne opgave udføres. Der vil være klude og 

sprit til rådighed i alle omklædningsrum. 

 

✓ Opvarmning i Ølstykkehallen foregår for hjemmehold på gangen ved omklædning 7 & 8 og for 

udehold på gangen ved omklædning 1 & 2. INGEN boldspil eller harpiks. I det omfang det er 

muligt, vil der være opvarmning i hallen for U9-15. For U17-Senior er der afsat tid til opvarmning i 

hallen.  
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✓ Opvarmning i Jyllingehallen foregår for hjemmehold på gangen bagved tribunen og udehold på 

gangen ned mod multihallen. INGEN boldspil eller harpiks. I det omfang det er muligt, vil der 

være opvarmning i hallen for U9-15. For U17-Senior er der afsat tid til opvarmning i hallen. 

 

✓ I halvlegen skal holdene blive i hallen.  

 

✓ Caféen i Ølstykkehallen er beliggende på 1. sal. Her kan der købes mad og drikke. Bemærk at der 

er krav om brug af mundbind i caféerne, når man står op. 

 

✓ HØJ sikrer, at der ikke afvikles flere kampe på ét arrangement/en turneringsdag, end at vi 

samlet set holder os under det antal tilladte personer i hallen, som pt. er på 500 pr. arrangement. 

Hvis der på samme dag spilles kampe, hvor tilskuerantallet sættes op, vil vi sikre, at hallen 

tømmes, sæder m.m. afsprittes, og der udluftes i et tidsrum, som gør, at det betragtes som to 

selvstændige arrangementer. 

 

✓ Ved eventuel efterfølgende smitte er HØJ via holdkortet bekendt med spillere/ledere, som har 

været i hallen, og vi vil kontakte de respektive hold/klubber. HØJ er endvidere bekendt med 

tilskuerne i form af nedskrevne kontaktoplysninger og vil sende den nødvendige information ud 

direkte til de berørte. 

 

✓ Alle øvrige COVID-19 retningslinjer, såsom brug af håndsprit, god hygiejne, afstand mv. skal 

naturligvis overholdes. Alle regler og retningslinjer fremgår af klubbens 

hjemmeside www.hojhaandbold.dk. 

 

✓ Spørgsmål til regler og retningslinjer kan rettes til formand Helle Rasmussen på telefon 

30327273 eller på mail helle.rasmussen@hojhaandbold.dk  

 

✓ Spørgsmål eller andet til en specifik kamp kan rettes til træneren/holdlederen fra det 

pågældende HØJ-hold. Se kontaktinfo på hjemmesiden under ’Hold & Træning’ og 

’Kontaktpersoner’.  

 
Ellers vil vi henstille til god og ansvarlig opførsel, og at alle tager de forskellige regler og 

retningslinjer positivt og med et smil. Vi forsøger at imødekomme så mange ønsker som muligt – men 

kan nok ikke gøre alle tilfredse.  

 

Ha’ en rigtig god dag i hallen! 

 

Sportslige hilsner 

HØJ Håndbold 
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