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Tjekliste til afvikling af kampe med eller uden publikum
Denne tjekliste er et supplement til Dansk Håndbold Forbunds Corona-protokol.
Den er en hjælp til at sikre, at foreningen har tænkt på alt, når der skal afvikles
kampe. Tjeklisten er udarbejdet efter anbefalinger fra Kulturministeriet og
Danmarks Idrætsforbund. De kan læses her.
Tjekliste
• Beregn hvor mange tilskuere, der kan være i hallen
• Afmærk stole eller stolepladser til tilskuere
• Beregn, hvor mange der kan være i hvert enkelt omklædningsrum
• Klargør, hvor der kan varmes op inden kamp
• Sørg for adgang til sprit ved indgange og ved dommerbord
• Læg en plan for rengøring af kontaktpunkter i hallen
• Læg en plan for stikprøvekontrol af coronapas for publikum på 15 år eller
ældre
• Kommuniker om generelle lokale forhold på hjemmeside, på Facebook og
ved indgangen
• Afklar antal af tilskuere, afmærkning af pladser, retningslinjer for tilskuere,
retningslinjer for cafeteria, omklædning og opvarmning med forpagter og facilitetsejer
• Orienter om fordeling af faciliteter, fx omklædningsrum og opvarmningsområder til både ude- og hjemmehold.
Retningslinjer for beregning og placering af tilskuere
Der må være op til 500 mennesker samlet til en enkelt idrætsbegivenhed, inklusive
aktive på banen og officials. Ved afvikling af en kamp kan der ifølge turneringsreglementet for øvrige rækker deltage op til 40 aktive personer, herunder spillere, trænere, dommere og officials. Antallet af aktive skal modregnes de 500, så hvis man
har 40 aktive på og omkring banen, kan der max. være 460 tilskuere, hvis tilskuerarealet tillader det. Husk altid at iagttage det gældende forsamlingsforbud for at bedømme, hvor mange der må samles på banen.
Siddende publikum
Der må ikke være stående tilskuere eller foregå opvarmning i selve hallen under andre kampe. Til alle kampe skal tilskuere sidde ned. Tilskuere bør blive på deres plads
og bør kun forlade hallen i halvlege og efter, at kampen er slut, og de to hold har forladt hallen. Hvis der er en efterfølgende kamp, anbefales det, at man venter, til de
næste hold er kommet på banen, så der ikke opstår kontakt mellem tilskuere og deltagere ved adgang til og fra hallen.

Coronapas
Der er krav om at personer på 15 år og derover skal kunne fremvise gyldigt coronapas, hvilket skal tjekkes ved en stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Læs
mere om retningslinjer for stikprøvekontrol her.
Ind- og udgang
Der opfordres til at ind- og udgang af tilskuere foregår i pauser mellem halvlege og
mellem kampe, når holdene har forladt banen og de deltagende hold til næste
kamp er kommet på banen.
Antal tilskuere til tidsforskudte kampe
Ved flere enkeltkampe i samme hal (med min. 10 min mellem kampene) må antal
deltagere og tilskuere udgøre 500 pr. kamp. Man skal sikre sig at tømme hallen efter hver kamp, hvis man vil kalde en kamp for en ’enkeltkamp.
Antal tilskuere ved kampe på samme tid
Ved kampe i dobbelthaller må deltagere og tilskuere gerne dele indgang til faciliteten og cafeteria, men de skal adskilles i haller og på tilskuerpladser. Hvis deltagere
og tilskuere i de forskellige haller ikke kan adskilles, anbefales det at tænke i at
sprede kampene så meget som muligt med forskudte starttider og øget styring af
faciliteter til omklædning og opvarmning.
Ved flere enkeltkampe på samme tid i dobbelthaller kan antal samlede deltagere
max. være det tilladte forsamlingstal i hallerne samlet set. Antallet af deltagere skal
trækkes fra 500 for at finde antallet af tilladte tilskuere.
Antal tilskuere ved stævner
Ved stævner, som her er forstået som kampe uden adskillelse i form af tid eller areal, må der hen over hele stævnedagen deltage op til 500 udøvere. Der må dog ikke
på noget tidspunkt være flere forsamlet, end det gældende forsamlingsforbud tillader. Antallet af deltagere på banen skal trækkes fra 500 for at finde antallet af tilladte tilskuere.
Tilskuernes afstand til banen
Tilskuerne bør holde minimum en meter afstande til banen. Hvis dette er umuligt,
kan tilskuerpladsen som udgangspunkt ikke benyttes, men dette beror på en lokal
vurdering sammen med facilitetsejeren. Hvis mindre end en meters afstand tillades
lokalt, bør man være ekstra opmærksom på yderligere tiltag i forhold til hygiejne og
forebyggelse af kontaktsmitte.
Beregning af antal tilskuere i forhold til kapacitet
Tilskuerarealet måles som hele hallens indvendige areal minus selve banens areal
uanset inventar. Udskiftningsområdets areal og arealet lige foran indgange, udgange og branddøre trækkes ligeledes fra. Det beregnede areal divideres med 2 (2 m2
pr. tilskuer), og dermed kan det maksimale antal tilskuere beregnes.

(Hallens areal) – (banens areal + udskiftningsområdets areal + arealer foran døre)
Antal tilskuere = __________________________________________________________________
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Ved faste sæder kan hvert andet sæde benyttes. Ved bænke eller løse stole kan
publikum sidde med en meters afstand målt fra næse til næse. Her kan man fx med
et kryds afmærke med tape på gulvet eller på bænkene, hvor man må sidde eller
placere en stol. Afmærkning bør foregå i tæt samarbejde med facilitetsejeren, så
afmærkning foregår så skånsomt for materialerne som muligt.
Nære kontakter må gerne sidde ved siden af hinanden, men da det er foreningens
ansvar, at reglerne overholdes, og det i praksis er svært at håndhæve, hvem der er
nære kontakter, anbefaler Dansk Håndbold Forbund, at alle tilskuere opfordres til at
holde den gældende og markerede afstand.
Håndhævelse af retningslinjer
Det er i sidste ende arrangørforeningens ansvar over for myndighederne, at retningslinjerne synliggøres. Det betyder, at hvis myndighederne kommer forbi og foretager en kontrol, som ikke er tilfredsstillende, risikerer man at få en bøde. Det anbefales derfor, at der til alle kampe er en ansvarlig leder fra arrangørforeningen til
stede, der har til opgave at guide deltagere og tilskuere og hjælpe med at efterleve
retningslinjerne.
Arrangørforeningen bør på opslag ved indgange samt på foreningens Facebookside og hjemmeside kommunikere hvor mange tilskuere, der er tilladt i hallen, samt
vilkår for og krav til tilskuere.
Retningslinjer for omklædning
Der gælder de samme afstandskrav for omklædningsrum som for tilskuerområder.
Det er dog ikke i omklædningen muligt primært at sidde ned, derfor gælder reglerne
om stående deltagere, hvilket betyder, at der skal sikres 4 m2 pr deltager i omklædningsrummet. Der kan være mere restriktive retningslinjer fra den lokale facilitetsejer, og disse skal altid efterleves.
Beregning af antal spillere i omklædningsrum
Omklædningsrummet måles som hele rummets indvendige areal uanset inventar.
Arealet lige foran indgange, udgange og branddøre trækkes fra. Det beregnede
areal divideres med 4 (4 m2 pr. deltager), og dermed kan det maksimale antal deltagere beregnes.
Afstand i bruserum
I bruserum holdes afstand på 2 meter. Ved afstand mellem brusehoveder på under
2 meter kan kun hver anden bruser benyttes samtidig. Eventuel omklædning hjemmefra Ved begrænsede omklædningsfaciliteter bør man overveje, om hjemmehold
kan klæde om hjemmefra.

Håndhævelse af retningslinjer
Det er i sidste ende arrangørforeningens ansvar over for myndighederne, at retningslinjerne synliggøres. Det betyder, at hvis myndighederne kommer forbi og foretager en kontrol, som ikke er tilfredsstillende, risikerer man at få en bøde. Det anbefales derfor, at der til alle kampe er en ansvarlig leder fra arrangørforeningen til
stede, der har til opgave at guide spillere og hjælpe med at efterleve retningslinjerne.
Arrangørforeningen bør på opslag ved indgange til omklædningsrum samt på foreningens Facebookside og hjemmeside informere om retningslinjer for badefaciliteter. I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at anvende badefaciliteter, bør man
kommunikere det ud til modstanderhold på forhånd.
Opvarmningsfaciliteter
Opvarmningsfaciliteter skal adskilles fra tilskuere og må således ikke være gennemgange for andre end deltagere. Da opvarmning er en fysisk aktivitet, skal der
være 4 m2 pr. deltager.
Hvis ikke der er afsat tid på kampbanen til opvarmning, skal der anvises adskilte
opvarmningsområder til begge hold og dommere. Kan dette ikke lade sig gøre, må
der henvises til udendørs opvarmning.
Opvarmningsmuligheder i en facilitet bør synliggøres på opslag ved indgangen og
på foreningens Facebook- og hjemmeside.
Cafeterier
Reglerne fra cafeterier er de samme som for restauranter mht. afstandskrav og adgang. De lokale retningslinjer fra facilitetsejeren eller forpagter skal altid efterleves.
Rengøring af kontaktpunkter og adgang til sprit
Der skal gøres rent løbende på kontaktpunkter, ligesom der skal gøres rent efter
hver kamp.
Rengøring efter kamp
Efter hver kamp skal kontaktpunkter i hallen rengøres. Det kan gøres ved, at en
frivillig fra arrangørforeningen rengør udskiftningsbænkene, dommerbordet og stolperne i målet. Det kunne være tidtagerens opgave efter kampen, når holdene har
forladt hallen. Sprit og remedier til rengøring bør være tilgængeligt ved dommerbordet.
Løbende rengøring af kontaktpunkter
Der skal desuden laves en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter i
løbet af dagen, dvs. dørhåndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andre punkter, der hyppigt berøres af mange.

Udluftning
Hvis det er muligt, bør der luftes ud efter hver kamp. Hvis det ikke er muligt, bør
man sikre sig ved facilitetsejeren, at der er tændt for ventilationen på kampdagen.
Adgang til sprit
Arrangørforeningen skal sikre, at der er rigeligt med stationer, hvor man kan spritte
sine hænder.

