
Program for beachhandball stævnet 

lørdag d. 12. juni 

V. Nørre Djurs Hallen, Glesborg 
 

 

Damer og Herrer 

 

 BANE 1 Damer BANE 2 Herrer 

12.00 SMIFF Nørre Djurs 1 Nørre Djurs 1 Nørre Djurs 2 

12.25 Åstrup/H-G. Nørre Djurs 2 Nørre Djurs 3 Nørre Djurs 4 

12.50 Kolind Nørre Djurs 1 Nørre Djurs 1  TÅIF 

13.20 Åstrup/H-G. SMIFF Nørre Djurs 2 Nørre Djurs 4 

13.45 Kolind Nørre Djurs 2 TÅIF Nørre Djurs 3 

14.10     Nørre Djurs 1 Nørre Djurs 4 

14.40 Kolind SMIFF Nørre Djurs 2 Nørre Djurs 3 

15.05 Åstrup/H-G. Nørre Djurs 1 TÅIF Nørre Djurs 4 

15.30 SMIFF Nørre Djurs 2 Nørre Djurs 1 Nørre Djurs 3 

16.00 Åstrup/H-G. Kolind TÅIF Nørre Djurs 2 

 

 

OBS! Husk selv at medbringe overtrækstrøjer til målmand/specialist! 

Nørre Djurs HK sørger for gode rammer til stævnet, og det vil være muligt at forsyne sig i deres 

kiosk ved banerne. 

Se stævnets retningslinjer vedrørende Corona på næste side. 

 

 

 

 

 

 



Beachhandball stævne i en Covid-19 tid 

Herunder de regler og retningslinjer vi beder alle deltagende om at følge. Vi håber og forventer at 

alle deltagere tager ansvar for en god afvikling af stævnet.  

Stævnet afvikles i to afgrænsede bobler, så det udendørs forsamlingsforbund på 100 personer ikke 

overstiges. Der vil derfor være et område omkring Bane 1 til damespillerne og tilsvarende et 

område omkring bane 2 til herrespillerne. 

Der må indenfor disse områder ikke opholde sig flere end 100 personer. Alle personer - spillere, 

trænere, dommere, officials og tilskuere - tæller med i de 100 personer.  

Hvert deltagende hold må således samlet set bestå af max. 17 personer. 

Øvrige tilskuere må opholde sig udenfor de afgrænsede områder. 

Deltagerne i boblerne skal holde sig til deres områder, så grupperne ikke blandes, men kan forlade 

boblen for at gå på toilettet eller i kiosken. 

Vær særligt opmærksom på afstand ved kiosk og toiletter. 

 

Følg generelt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og mød ikke op til stævnet, hvis du har 

symptomer. 

 

 

Smitteudbrud 

Hvis I oplever en smittet deltager/person efter stævnet, skal I kontakte Anna Heide på 40220282 i 

forhold til eventuel smitteopsporing. I dette tilfælde vil de pågældende holds kontaktperson få 

besked, og har ansvaret for at tage fat i holdets personer. 

Skulle en spiller under stævnet udvise symptomer, er det ligeledes Anna Heide, der skal kontaktes. 

 

   

 I tilfælde af spørgsmål, afbud eller andet, så kontakt Anna Heide på 40220282 eller aid@dhf.dk 

 

mailto:aid@dhf.dk

