
Velkommen til kamp i KCL mod Skive fH 
(Print og brug den gerne som huskeseddel på dagen): - Skive fH tilstræber at 
Interfjord Arena og Hal C i Corona-perioden bruges til kampafvikling, imens hal B i 
weekenden bruges til opvarmning. Undtagelser kan forekomme, og på hverdage 
kan der ikke garanteres tid på håndboldbane til opvarmning grundet 
hverdagstræninger.  

ALLE PÅ ELLER OVER 12 ÅR SKAL MEDBRINGE OG BRUGE MUNDBIND FRA D. 29. 
OKTOBER 2020 – 2. JANUAR 2021 FRA DE ANKOMMER TIL KCL SKIVE, TIL DE 
FORLADER CENTERET. MUNDBINDET SKAL PÅFØRES FRA MAN GÅR IND AD 
YDERSKYDEDØREN, OG MÅ FJERNES NÅR MAN SIDDER NED.  

SPILLERNE/TRÆNERNE MÅ TAGE DET AF, NÅR DE GÅR I OMKLÆDNINGSRUM / 
HAL B, MEN SKAL BRUGE DET, NÅR DE GÅR IMELLEM OPVARMNINGS- OG 
KAMPHALLEN. I SKAL IGEN HAVE DET PÅ, NÅR I FORLADER KCL. 

 

Udehold:  
Både hjemme- og udehold tildeles omklædningsrum, og fordelingen er ophængt i 
foyeren indenfor yderskydedøren. Spiller I i blå trøjer, skal I medbringe 
overtræksveste hjemmefra. Der skal - ifølge turneringsreglement og DHF - byttes 
side i pausen. Hilsepligt efter kamp er suspenderet, så nøjes gerne med et vink.  

Omklædningsrummene er fordelt til de forskellige hold, og det SKAL overholdes. 
Husk desuden at overholde antallet der må klæde om ad gangen, og hvor mange 
der må bade på samme tid (skiltet på dørene).  

• Omklædning og bad efter kamp er muligt. Undgå for meget færdsel i 
fællesarealerne, da I er anvist omklædningsmulighed. 

• HVIS man benytter omklædningsrummet, er det holdets træners ansvar 
at afspritte rummet før man forlader KCL Skive (I kan hente ting til 
rengøringen + instruktion ved dommerbordet i jeres kamphal - HUSK AT 
LEVERE TILBAGE). Da vi har daglig rengøring, er det ikke nødvendigt at 
spritte som det sidste hold der bruger omklædningsrummet på kampdage.  

• Har I indenfor 1 uge efter kampen konstateret smitte blandt jeres 
deltagere, bedes I kontakte Jonas Fangel fra Skive fH’s administration på 
tlf. 20478924. 

Antal tilskuere:  
Udebaneholdet kan medbringe spillere, 2 tilskuere pr. spiller + trænerstaben. 
Tilskuere må ikke forlade deres plads på tribunen under kampene, og det er ikke 

tilladt at stå op. Derudover skal der sprittes hænder hver 
gang tilskuere / trænere / spillere går ind i hallen, og man 
skal placere sig med afstand mellem de afspærrede 
sæder – familie eller ej.  

Varmer holdene op i hal B, må forældre ikke gå med 
herind, men kun spillere + trænere. 

Tilskuerkapacitet: 
Interfjord Arena: 357 siddepladser  
- I Interfjord Arena skal aktører benytte ind- / udgangen til hallen overfor 
omklædning A3, imens publikum skal benytte endedørene i foyeren ind og ud af 
hallen.  

Hal B: 56 siddepladser 
- Dette er kun en opvarmningshal. Spillere/trænere går ind og ud af hallen via 
”jeres” markeret sidedør til hal B. 
 
Hal C: 184 siddepladser 
- Aktører bruger døren til hallen for enden af gangen med omklædningsrummene 
/ tilskuere går ind ad sidste dør til hallen tættest mod badeland (ved tribunen i 
Hal C). 
 

Opvarmning: 
Hal B vil i weekender være opdelt med minestrimmel i 2 felter, når der bruges 1 
kamphal, og 4 felter, når der bruges 2 kamphaller (både INTERFJORD Arena + Hal 
C). Holdene kan varme op fra 40 minutter før kampstart. Udeholdene varmer op 
under haluret (i højre del af hallen), imens Skive fH (hjemmehold) varmer op i 
venstre del tættest på klublokalet. Når der benyttes 2 haller: Hold der spiller i 
Interfjord Arena varmer op nærmest tidtagerbordet, imens hold fra Hal C varmer 
op nærmest dørene. ALLE BENYTTER SIDEDØRENE TIL HALLEN IND OG UD. 

Jeres hold må først gå i kamphallerne, når udskiftningsbænkene, målstolper og 
tidtagerbord er sprittet af efter foregående kamp. I vil af klubbens Corona-
hjælpere blive kaldt ind fra Hal B. 

--- Foruden ovenstående anbefales trænere at downloade Sundhedsstyrelsens app 
”Smittestop”, samt sørge for at Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger 
og retningslinjer overholdes --- 
 

Ved nogen form for spørgsmål: Jonas Fangel – 20478924 


