
 

 

Kære udehold, 

Vi glæder os til at tage imod jer til håndbold i Ans Idræts og Kulturcenter.  Ans IF følger 

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Personer på 12 år eller derover SKAL bære mundbind eller visir ved besøg i Ans Idræts og 

Kulturcenter. Mundbindet/visiret må tages af når man som tilskuer sidder på sin plads eller 

når man som spiller eller træner er på banen. På alle andre tidspunkter SKAL man bære 

mundbind eller visir. 

Før kampen: I er velkomne i AIKC 30 minutter før kampstart, hvor I vil have mulighed for at 

bruge omklædningsrummene. Medbring udesko til opvarmning, da vi ikke kan tilbyde 

indendørs opvarmning. I må først gå ind i selve hallen 10 minutter før kampstart. 

Tasker kan medbringes i hallen til opbevaring af mundbind mm. 

Under kampen: Der er ikke hilsepligt før og efter kampen, og holdene må ikke forlade hallen 

i pausen. Der byttes ikke banehalvdel i pausen. 

Efter kampen: Holdene bedes forlade hallen hurtigst muligt ad den anviste udgang. Grundet 

den korte tid imellem kampene kan vi ikke tilbyde bad efter kamp, dog må 

omklædningsrummene benyttes til en hurtig omklædning efter kamp. 

Til tilskuere: Vi opfordrer til at minimere antallet af tilskuere. Pt. har vi max plads til 10 

personer fra udehold. Når jeres hold går ind i hallen 10 minutter før kampstart, er I velkomne 

til at gå ind og benytte stolene til venstre for indgang til hallen. I mellemtiden vil der være 

plads i kantineområdet, hvor der ligeledes er opstillet stole. 

Arrangementet er et siddende arrangement, så det er IKKE tilladt at stå op som tilskuer. 

Alle tilskuere skal holde 1 meters afstand til andre personer – også selvom man er i nær 

familie eller omgangskreds. 

Husk god håndhygiejne og benyt jer af spritdispensere ved indgangen og i kantineområdet. 

Benyt venligst ind- og udgang som skiltet.   

God kamp  
Håndboldudvalget, Ans IF 


