
 

 

RESTRICTED 

Vigtig information fra KHKS Håndbold om COVID19 i træningsøjemed 

Først og fremmest er vi glade for at vi ser ind i en sæson hvor håndbold igen kan trænes og spilles i 

hallerne. Det sker selvfølgelig i respekt af den alvorlige situation der er i vores samfund omkring 

COVID19. For at kunne fortsætte træningen sker det selvfølgelig under de retningslinjer der er 

udstukket 

 

Afvikling af træning:  

- Da Lejre kommunes anvisning er at der MAX må være 50 i hallerne ad gangen skal vi alle 

hjælpes med at reducere tilstedeværelsen i hallen når vi ikke selv spiller og træner.  

 

- Mor, far og søskende bedes ikke opholde sig i hallen under træning.  

 

- Aftal i vides muligt omfang at hente og bringe på parkeringspladsen.  

 

- Alle spillere må tidligst komme i hallerne 10 minutter før egen træning og skal i videst 

muligt omfang komme omklædt.  

 

- Alle spillere bedes forlade hallen hurtigst muligt efter træning.  

 

- Alle spillere skal vaske hænder og spritte dem før under og efter træning.  

 

- Alle remedier herunder bolde skal sprittes af efter brug.  

 

- Alle remedier og bolde må kun hentes og afleveres af træneren og leder  (håndboldrummet 

skal holdes holdes aflåst).  

 

- For at sikre at forsamlingsforbuddet ikke overskride,s indstiller vi til at ingen forældre 

opholder sig i hallen under træning.  

 

- Hver træning afsluttes med udluftning ved at alle døre åbnes i minimum 5 minutter.  

 

- Indtil videre holder vi for en sikkerheds skyld fast i at der ikke bades efter træning – da vi 

ikke har ressourcer til at opfylde de rengøringskrav der umiddelbart er.  

 

- Træneren/Holdlederen er den der i den daglige træning vil sikre ovenstående og den 

enkelte spiller og forældre skal følge dennes anvisning.  

 

- Se i øvrigt retningslinjer for hjemmekampe – som desværre indtil videre bliver uden 

tilskuere – på hjemmesiden. 


