
Retningslinjer for sommertræning 2020 i Vidar-Ulkebøl Håndbold 

 

Læs disse retningslinjer grundigt, INDEN du kommer til træning. Retningslinjerne SKAL efterleves 

mens sommertræningen foregår. 

 

Når du ankommer til hallen for at træne, skal du først vaske dine hænder med vand og sæbe. 

Dette gøres ved vandhanerne som er placeret ved markering A. 

Gå herefter til området med banerne. Disse er placeret ved markering B. 

Bemærk: Der er ikke adgang til omklædningsfaciliteter og heller ikke til toiletter. Disse er aflåste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal selv medbringe et håndklæde til at tørre dine hænder med. Du skal også medbringe 

håndsprit til eget forbrug, da der vi spritter hænder undervejs. Du må ikke dele sprit med andre.  

Når træningen er slut, skal du igen vaske dine hænder, inden du kører hjem. Du skal også vaske 

din bold og din drikkedunk. Du skal så hurtigt det er muligt, forlade området efter endt træning, 

uden du blander dig med spillere fra andre grupper end din egen. 

Selve træningen skal foregå inden for de retningslinjer som Dansk Håndbold Forbund, DIF og 

Sundhedsstyrelsen har udformet. Disse er: 

A 

B 



 Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs 
bane. 

 Af hensyn til et evt. opsporingsarbejde i forbindelse med smittespredning anbefaler Dansk 
Håndbold Forbund, at man fastholder samme træningsgruppe, hver gang man mødes og 
træner. 
 

 Arealet skal være tydeligt markeret enten med streger, kegler, toppe, snor eller kridt, og der 
skal være minimum to meters afstand mellem flere arealer. 
 

 Udgangspunktet for fysisk træning er stadig, at der skal holdes to meter afstand i 
træningsrelaterede aktiviteter, fordi håndbold er en sport med bevægelse og fysisk 
anstrengelse. Sporadisk kropskontakt er blevet tilladt, men vi anbefaler, at man holder 
øvelser, aktiviteter, spil etc. med gentagen krops- og ansigt-til-ansigt-kontakt på et 
minimum. 
 

 Der må, med henvisning til ovenstående, laves spilrelateret træning i begrænset omfang, 
hvor der spilles på et eller to mål, så længe deltagerne er indenfor samme træningsgruppe 
af 10 personer, der træner sammen. 
 

 Der må under ingen omstændigheder arrangeres kampe på tværs af træningsgrupper og 
hold. Ligesom der ikke må arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger 
eller i egen forening. 
 

 Spillere og trænere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen. Et 
træningspas skal foregå i samme gruppe og med samme træner(e) i hele træningen. 
Træneren må gerne fortsætte med en ny gruppe efterfølgende, hvis der er lagt en 
passende pause på 5-10 minutter mellem træningerne, så der undgås kødannelse ved 
træningsarealet. 
 

 Deltagerne til træningen skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den 
gruppe, som de deltager i under træningen, ligesom de skal forlade træningen uden af 
blande sig med de øvrige grupper. 
 

 Der må bruges fælles bolde i træningen. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, 
mål og kegler skal rengøres ofte og som minimum afsprittes før og efter en træningsession 
samt så hyppigt som muligt under træningen. 
 

 Vi anbefaler, at man ikke benytter harpiks til udendørs træning. Ønsker man alligevel at 
bruge harpiks, anbefaler vi, at hver spiller medbringer egen harpiks. 

 


