
 
HØJ HÅNDBOLDSKOLE og CORONA-RETNINGSLINJER 
 
Så er der ikke mange dage til, at vi tager hul på årets Håndboldskole i HØJ, og vi er rigtig mange, der 
glæder os 😊"#$%  
 
Vi har gjort alt, hvad vi kan, for skabe en uge, som er så tæt på vores "normale" set up som muligt, 
på trods af at Corona fortsat er en udfordring. Det betyder bl.a., at alle spiser frokost i Jyllingehallens 
Café, at der er bustransport til/fra frokost, at der i programmet er lagt en tur i svømmehallen, og at 
vi gennemfører en lille turnering for U11-U17 osv. Vi overholder naturligvis hele ugen det gældende 
forsamlingsforbud, som er på 500 personer til indendørs aktiviteter; næsten 190 børn og unge 
deltager i HØJ’s Håndboldskole 2021. 
 
Vi tager selvfølgelig samtidig vores forholdsregler og vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre os bedst 
muligt mod smittespredning. Hvis bare en enkelt deltager viser sig at være smittet, kan det desværre 
betyde, at vi må lukke Håndboldskolen ned. 
 
Derfor kommer følgende til at gælde: 

• Alle deltagere og frivillige over 15 år skal have og kunne fremvise gyldigt Corona-pas. Der vil 
blive gennemført stikprøver af dette. 

• Vi appellerer stærkt til, at samtlige deltagere bliver Corona-testet i weekenden op til 
Håndboldskolen. 

• Har man symptomer på sygdom, bliver man hjemme. 
• Håndboldskolen gennemføres uden forældre / tilskuere i hallerne. Er der særlige 

udfordringer omkring dette, så tal med Nicolai Hoxer om det. Hoxers mobilnr. er 42727958 
og mail er hoxer@hojhaandbold.dk. 

• Trupperne tildeles egne borde til frokosten. Maden vil blive serveret af frivillige hjælpere - 
der vil ikke være tag-selv-buffet. 

• I busserne vil trupperne blive placeret, så den ene trup sidder samlet bagerst og den anden 
forrest. 

• Turneringen torsdag og fredag vil blive tilrettelagt, så vi ikke blander alle trupper samtidig 
med, at vi fastholder turneringens grundtanke.  

• Der vil være fokus på, at alle husker at vaske/spritte hænder og så vidt muligt undgår for 
meget fysisk kontakt på tværs af trupperne, med trænerstaben osv. 

• Vi beder om, at børnene afleveres så tæt på mødetidspunktet som muligt, og at det sker 
udenfor hallerne. 

• Vi beder om, at børnene hentes kort efter sluttidspunktet, og at det sker udenfor hallerne. 
• Omklædning og badning bedes ske hjemme. 

 
Vedr. testning: Vi ved, at mange har været ude at rejse - både i Danmark og i udlandet. Herudover 
har mange helt naturligt været ude blandt en masse mennesker i ferien. Derfor vil vi tillade os at 



bede om og forvente, at alle deltagere uanset alder og vaccination får foretaget en Coronatest inden 
deres første dag på Håndboldskolen; medmindre man hører under de gældende undtagelsesregler 
(se Sundhedsstyrelsens hjemmeside).  
Der kan foretages PCR-test i Ølstykke på Græstedgård søndag kl. 8.00-14.00 samt mandag og 
tirsdag kl. 15.00-21.00. Herudover kan der foretages kviktest i Stenløse Kulturhus alle dage fra 
8.00-20.00 og i Jyllingecentret alle dage kl. 9.00-19.00.  
 
Vi håber, at ALLE bakker op om dette, så vi alle sammen bidrager til, at vi kan gennemføre vores 
længe ventede Håndboldskole i HØJ på bedste vis.  
 
Vi glæder os til at se jer allesammen i næste uge. 
 
 
Sportslige hilsner fra 
 
Bestyrelsen og Håndboldskoleudvalget  
 


