
Konsekvenser for afvikling af turneringskampe

• 10 minutters ekstra pause mellem alle kampe
• Begge hold der har spillet en kamp, skal forlade banen, inden de næste hold må komme 

ind på banen 
• Vi skal sikre, at hold i to kampe ikke er på banen samtidig
• Der vil i mange haller være yderst begrænset mulighed for opvarmning, derfor lægges en 

pause ind, så der kan blive tid til opvarmning på banen.
• Der skal være tid til at rengøre berøringsflader mellem kampene

• Der kan i kampplanlægningen lægges yderligere pause ind mellem kampene, hvis der 
ønskes ekstra tid til opvarmning m.v..

• Har jeres forening mange hold, eller ønsker længere pauser mellem kampene, så 
anbefaler vi at det undersøges, om der kan findes ledig tid i jeres hal /haller lørdag, hvor 
jeres hjemmedag er søndag – så vi undgår kampe på hverdage
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Konsekvenser for afvikling af turneringskampe

• Holdene skal blive på banen i halvlegen
• Det er ikke tilladt at forlade spillepladsen i halvlegen – ”pausesnakken” skal foregå på 

banen ved eget udskiftningsområde
• Pausetiden i rækker, der spiller 2x30 minutter sættes ned til 5 minutter

• Hilsepligt før- og efter kampen er suspenderet
• Vi sikrer herved, at spillere der ikke har været i kontakt under kampen, heller ikke 

kommer det til hilsepligten
• Vi sikrer ligeledes, at banen hurtigere kan ”ryddes” og dermed gøre plads til opvarmning, 

rengøring m.v.

• Omklædning
• Det anbefales at så mange som muligt klæder om hjemmefra, så presset på 

omklædningsrum mindskes. 
• Følg altid de retningslinjer der er i den pågældende hal
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Anbefalinger / retningslinjer vedr. turneringskampe 

To kampe samme dag

Stævner

• Man må kun spille på et hold i en pulje til stævnerne

• Spillere må ikke ”krydse” pauser og deltage i andre puljer i samme eller andre haller. 
Stævnerne er underlagt reglerne for forsamlingsforbud, og derfor må man ikke

• Trænere, ledere og dommere må gerne deltage flere steder

Turneringskampe

• Man må gerne deltage i mere end en turneringskamp (selvfølgelig jf. 
turneringsreglementer)

• Turneringskampe er at betegne som selvstændige arrangementer, og derfor må man gerne 
deltage i to per dag

• Det anbefales, at man i denne situation begrænser antallet af spillere, der skal spille to kampe
i videst muligt omfang.
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Anbefalinger / retningslinjer vedr. turneringskampe 

• Luft ud mellem kampene

• Sørg for tilskuere forlader hallen, inden nye kommer ind

• Ingen hold må træde ind på banen, før holdene fra forrige kamp er væk

• Drikkedunke skal være personlige

• Sørg for jeres spillere ikke deler drikkedunke

• Sørg for at spillerne selv fylder deres drikkedunke

• Sørg for at hallens retningslinjer vedr. omklædning og opvarmning er synlige

• Marker hvor hold og dommere må varme op, hvis der ikke er tid på banen
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Anbefalinger / retningslinjer vedr. turneringskampe 

• Der må være siddende tilskuere til kampe og stævner

• Der kan maksimalt være 500 i hallen – og alle aktive tæller med i tallet på 500

• Der skal være mimimum 1 meters afstand mellem tilskuerne, og der må maksimalt være 
1 tilskuer pr. 2m2

• Der kan gives tilladelse til, at tilskuere med nære relationer kan sidde uden afstand

• ALLE skal sidde ned, er der ikke stole i hallen, må ham gerne benytte egne stole m.v.

• Arrangører er ansvarlige for, at der ikke skabes køer ved f.eks. Indgange m.v..

• Tilskuerarealer bør tydeligt afmærkes

• Der må være mere end et arrangement / stævne / kamp i samme 
idrætscenter, så længe der er en tydelig adskillelse af arrangementerne. 
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Afbud til kampe og stævner grundet Covid-19

Afbud

Det er muligt at melde afbud uden gebyr eller øvrige konsekvenser, hvis I har en-
eller flere spillere der enten er testet positive eller i karantæne

Udsættelse af kampe

Det er muligt at få udsat turneringskampe, hvis I har en- eller flere spillere der 
enten er testet positive eller i karantæne

Se mere på FHF’s hjemmeside

Kontakt FHF hvis I får brug for at melde afbud eller udsætte kampe. 
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