
 

 

 

Hvilke opgaver skal den halansvarlige tage sig af? 
 

Som led i at få afviklet turneringskampe på en tryg og ansvarlig måde, under de givne Corona-rammer, skal 

der ved alle turneringskampe på hjemmebane i Ølstykkehallen være en eller flere voksne halansvarlige, som 

på klubbens vegne skal RÅDGIVE brugerne og TILSE, at vores retningslinjer følges.  

Retningslinjerne er beskrevet i et selvstændigt dokument ”Retningslinjer for kampafvikling i HØJ”. Det 

finder I på hjemmesiden under ”COVID-19”.  

Som hovedregel følger opgaven den trup, der samtidig har ansvar for bemanding af Tutten. Som 

halansvarlig skal man være synlig i hallerne; hvis man vil, er man meget velkommen til at iføre sig en gul vest 

med HØJ-logo – de ligger sammen med resten af ”kamp-kittet” i Ølstykkehallen, på 1. sal. 
 

TO-DO for den halansvarlige   

 

• Højt cafébord opstilles i hjørnet af hallen på tilskuersiden. Her skriver ALLE tilskuere sig på en 

liste. Lister findes på kontoret på 1. sal. Hvis et udehold møder med et par tilskuere flere end de 

må, skal de sidste henvises til Cafeteriet. Det er ikke den halansvarliges job at være ”politimand”, 

så konfrontationer skal der ikke være, men fortæl dem gerne, at de er for. 

 

• På almindelige kampdage, hvor der er flere end to kampe må der være følgende tilskuere: 

o Udehold må møde med max 10 tilskuere pr. hold.  

o Hjemmehold må møde med max 2 tilskuere pr. spiller på holdkortet 

 

• Til enkeltstående kampe, som fx hverdagskampe eller særligt udvalgte kamp, må der være følgende 

tilskuere: 

o Udehold må møde med max 20 tilskuere pr. hold. 

o Hjemmehold må møde med max 50 tilskuere pr. hold.  

 

• Spande med sprit og klude fordeles ud i omklædningsrum og ved dommerbord. Der står på 

spandene, hvor de hører til. Spandene vil fra morgenstunden stå i Cafeteriet eller på kontoret i 

Ølstykkehallen. Oversigt over fordelingen af hold i omklædningsrum hænger på opslagstavlen ved 

indgangen til hallen og der vil også hænge sedler på dørene til selve omklædningsrummene. 

 

• Tribuner og dommerbord opstilles af den første trup, der ankommer – med hjælp fra forældre. 

o På almindelige kampdage med flere end to kamp skal der stilles 6 tribuner op. Tribune 1 er 

tættest på ind-/udgangen. Nr. 1 + 6 er til udehold. Som hovedregel benyttes tribune 1 til 

udehold, da de må sidde 10 på én tribune, hvilket svarer til det maksimale antal der må 

komme ind. Men ved U9-kampe på kortbane, benyttes tribune 6 til udeholdets tilskuere, da 

de ikke kan se banen fra tribune 1. Tribune 2 – 5 er til hjemmeholdets tilskuere.  

o Til enkeltstående kampe skal der stilles 8 tribuner op. Tribune 1 + 2 er til udeholdets 

tilskuere og tribune 3 – 8 er til hjemmeholdets tilskuere.  

 



 

 

• Vejled gerne om, at det kun er tilladt at opholde sig på udskiftningssiden, hvis man er dommer, 

spiller eller træner/holdleder for det hold, der skal på banen, eller hvis man skal sidde ved 

dommerbord eller videobord. Livestreaming skal foregå fra tribunerne på tilskuersiden. 

 

• Vejled gerne om, at tilskuerne skal sidde ned på deres pladser i den tid, de er i hallen. Det betyder 

også, at leg og boldspil på banen i pauserne ikke er tilladt. 

 

• Vejled gerne om, at udehold skal varme op på gangen ved omklædningsrum 1 og 2, mens hjemmehold 

skal varme op på gangen ved omklædningsrum 7 og 8. Dog vil der så vidt muligt blive afsat tid på 

banen til opvarmning.  

 

• Når dagen er slut, samles spande med sprit og klude sammen og stilles i Cafeteriet i Ølstykkehallen. 

 

• Stole og dommerbord fra udskiftningsområdet samt tribuner sættes på plads. Dette hjælper 

forældre til det sidst spillende hold med.  

 

• Er der akutte spørgsmål i løbet af dagen, så kontakt en af nedenstående pr. telefon: 

 

Helle Rasmussen, tlf. 30327273 

Helene Rasmussen, tlf. 22970154 

Per Svenningsen, tlf. 20610749 

Charlotte Lind, tlf. 35878735 
 

 


