Aia-håndbold retningslinjer i forbindelse med træning i hallen
Træneren sørger for at låse op for at spillerne ikke selv går rundt på anlægget
alle spiller møder omklædte op
god afstand mellem tasker så man ikke sider tæt ved pauser
alle har egen drikkedunk med som er fyldt hjemmefra
undgå at bruge andre faciliteter end hallen (toilet osv.)
træneren sørger for remedier til at spritte af under og efter træning (kontakt bestyrelsen hvis problemer i anskaffelse. (Jan Sandau)
træneren tager alle spillere med ud efter endt træning og låser af.
Læs grundigt retningslinjerne nedenunder for at kunne sammensætte den hensigtsmæssige træning.
Ingen forældre eller andre i hallen under træning for at mindske alle risiko for eventuel smitte
Retningslinjer for indendørs og udendørs håndboldtræning gældende fra den 9. juni 2020
 Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
 Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.
 Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-

kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne
og forebyggelse af kontaktsmitte.
 Der må bruges fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og
efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juni 50 personer). Der må godt være flere end
forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper,
der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet
 Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem
grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er
muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig
markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under
træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden, men der skal være skærpet opmærksomhed
på, at grupper ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale
aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at
forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring
kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og
andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum. Det er op til de
lokale facilitetsudbydere af afgøre, om omklædning skal være muligt.
 Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades
adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange
berøringer.

