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Corona-vagt  
Formål: at sikre, at spillere, trænere, tilskuere, dommer m.fl. modtages iht. 
DHF's retningslinjer.  
 
Fremgangsmåde:  

• Corona-vagten er den første, man møder, når man kommet til 
hjemmekamp i Tune-hallen.  

• Der skal være en Corona-vagt til alle kampe. Det er hjemmeholdet, der 
stiller vagten til rådighed.  

• Der vil blive lavet vagt-program for hver hjemmestævne, hvor holdet, 
der skal stille vagt til rådighed, vil fremgå.  

• Corona-vagten står ved indgangen og henviser såvel spillere, trænere, 
tilskuere og dommer m.fl. til den udvalgte zone.  

• Corona-vagten byder alle velkommen og beder alle om at spritte 
hænder. Man må gerne bruge eget medbragte håndsprit.  

• Corona-vagten orienterer ligeledes omkring omklædning og brug af 
disse. Fordeling af omklædning vil fremgå af liste, hvis det er muligt at 
klæde om den pågældende dag. 

• Corona-vagten henviser til opvarmningsområde for udehold. Området er 
markeret.  

• Corona-vagten (evt. 2 vagter) skal have overblikket vedr. anvisning af 
zoner til tilskuere, såvel udehold som hjemmehold. 

• De afmærkede stole må ikke benyttes.  
• Tilskuerne skal sidde ned og bedes kun forlade hallen i halvlegen og 

imellem kampene. Tilskuere anbefales at ankomme 5-10 min. før 
kampstart. Kommer man tidligere end dette, kan man risikere at blive 
afvist indtil 5-10 min. før kampstart.  

 
Tilskuere - Udehold  
Udehold er fordelt i 2 zoner, så der hele tiden kan være 2 udehold i hallen. 
Udehold bedes forlade tilskuerpladsen, så snart kampen er spillet, dog max 5 
minutter efter. Dette for at gøre plads til rengøring samt nye tilskuere.  
Det anbefales, at man venter enten udenfor eller i bilerne.  
 
Tilskuere – Hjemmehold  
Skal man ikke se flere kampe, anbefales det, at man forlader hallen straks 
efter, at kampen er spillet.  
 
Ingen tilskuere på banen – heller ikke imellem kampene.  


