Covid-19 og BIH retningslinjer for afholdelse af turneringskampe i Billund Idrætscenter
Vi er rigtig glade for at kunne byde på håndbold i Billund Idrætscenter og det vil vi gerne blive ved med
igennem hele sæsonen – så disse retningslinjer er til jer, der kommer i hallen som spillere, trænere og
tilskuer.
Vigtigst af alt – Hold afstand – sprit af og bliv hjemme, hvis du følger dig utilpas og HUSK MUNDBIND.
Praktisk:
Der tilstræbes at afsætte 10 minutter mellem alle turneringskampe, hvor hallen er fri til afspritning af mål,
døre og andre kontaktflader i hallen.
Tilskuer – både til hjemme- som til udehold
•
•

Hver spiller må medbringe 1 tilskuer.
Alle tilskuer skal under kampen sidde ned.

Der reservers yderligere 10-12 pladser til BIH spillere og crew i Hal 1
Alle hold medbringer:
•
•
•

Opvarmnings- og kampbolde
Egne overtrækstrøjer
Mundbind – som skal anvendes i Billund Idrætscenter, med undtagelse når du sidder ned, opvarmer
eller spiller kamp.

Inden kampen:
•
•
•
•

Billund IF stiller med en let genkendelig stævneansvarlig, som anviser adgang til hallen,
opvarmningssted og tilskuerpladser. DER ER IKKE MULIGHED FOR OMKLÆDING – SÅ KOM OMKLÆDT.
For kortbane kampe i Hal 2 vil opvarmning være 10 min i hallen før kampstart.
Sprit af inden i går ind i hallen – der vil være spritdispensere ved indgangene men medbring evt. også
egen håndsprit
Ankom umiddelbar før jeres opvarmning, tidligst 30 minutter før kampstart

Under kampen:
Pauser i kampen afholdes på banen.
Efter kampen:
•
•
•

Hilsepligt efter kampen er aflyst denne sæson
Spillerne forlader straks banen efter kampen (benyt de udgange som er markeret med UDGANG)
Når spillerne har forladt banen må de nye hold er kommet ind –og herefter skal tilskuerne forlade
hallen for udluftning og afspritning.

Følg de til enhver tid udstukne retningslinjer fra de stævneansvarlige – så kan det kun blive en god dag i
hallen J

Covid-19 ansvarlig for BIH bestyrelsen kan kontaktes på bih.kasser@billund.dk eller via sms på 24898764

