Opdateret Corona retningslinjer
E er smi etallet er steget og forsamlingsforbuddet blev sat ned l 50 personer, har vi været i kontakt med
DIF’s Corona Taskforce, DBBF, Herlev og Ballerup Kommune.
Alle 4 steder har de godkendt vores stævne ud fra de følgende retningslinjer.
I forhold l de dligere retningslinjer kommer vi nu l at afvikle stævnet uden lskuere på alle vores baner.
Hvert hold må have 5 voksne med sammen med holdet. Det vil sige at spillerne + voksne incl. trænere. Så
kan man køre spillerne l kampen og komme med ind i hallen + man har mulighed for at livestreame
kampene l resten af forældregruppen eller andre der gerne ville have været med i hallen.
Alle lskuere skal sidde ned. Søskende og andre må ikke rende rundt på gulvet i hallen – kun spillere!
Banen anses som en 50 personers zone
Der vil være ensretning i alle haller, så der ikke dannes propper og man ikke går for tæt.
Der vil være løbende rengøring af toile er og overﬂader.
Der vil være lgængeligt sprit på strategiske steder i hallerne.
Når en kamp er afviklet, skal både hold og holdenes lskuere forlade hallen hur gst muligt, så der er plads
l de næste hold og de næste holds lskuere.
Kampene l stævnet sides lles derfor med en normal turneringskamp i forhold l at man kommer og spiller
en kamp og kører igen bage er.
Vi opfordrer l ingen highﬁves, krammer og andre unødige berøringer af hinanden. De e gælder også e er
kampene, så der må ﬁndes alterna ve måder at sige tak for kampen på.
Vi vil have ekstra mange folk i hallerne l at hjælpe l med at alle de nævnte
ltag/retningslinjer/restrik oner bliver fulgt!
Vi håber og regner med, at alle deltagere af egen dri også vil hjælpe l med at overholde de retningslinjer
vi har udstukket
Nedenstående kan I læse de opdaterede retningslinjer, hvor de vil være beskrevet mere detaljeret.

Generelt:
Det vig gste er, at vi alle bruger vores sunde fornu !
Vi skal respektere hinanden og respektere, at vi har forskellige synspunkter og holdninger l Corona.
Netop derfor har vi retningslinjerne at forholde os l.
Vi følger Sundhedsministeriet og DIF’s retningslinjer med særlig fokus på nedenstående. - Er du syg, eller
har symptomer på sygdom, så skal du blive hjemme, selvom det er super ærgerligt.
- Alle skal spri e hænder af o e. Vi har ops llet ﬂere spritstandere ved indgangen l hallerne. -

Hold afstand, hvor det er muligt.
- Vi har vores egen Corona læge lkny et stævnet. Corona lægen vil være fysisk l stede hele
weekenden og er lgængelig for alle, der må e have spørgsmål relateret l Corona. - Alle der skal
spille, skal klæde om hjemmefra. Der vil ikke være adgang l omklædningsrummene. - Husk at
nyse/hoste i ærmet/armen. Undgå at røre for meget i ansigtet. Sammenholdt med de øvrige ng i
de e skriv, er smi erisikoen nærmest ikke eksisterende.
- Toile er vil med jævne mellemrum blive rengjort i løbet af dagene.
BMS Herlev Cup afvikles i 3 haller:
Herlev Hallen, Anneks Hallen og Rosenlund gl. Hal.
Alle overna ende hold skal bo på Rosenlund Skolen. Der bliver udsendt et særligt brev l de 13
overna ende hold.
Herlev Hallen:
- Der er ensretning i dele af hallen. Respekter pilene.
- Adgang l hallen er via trappen i forhallen. Det gælder både lskuere og spillere/hold!. Ved toppen af trappen træder man ind i hallen. Der vil være ensretning, som er vist med
minestrimmel. Gå venligst l højre, følg pilene.
- Det er kun spillere, trænere og dommerbord/dommere, der må gå ned på selve gulvet i hallen, og
først i forbindelse med, at man skal spille kamp. Alle andre skal sidde på lskuerpladserne. - Når man
skal ud af hallen skal man igen følge pilene. På den måde undgår vi at passere hinanden for tæt.
- På trappen: Hold l højre og hold lbage for hinanden.
- Alle lskuerpladser er kørt ud, så der er 748 personer siddepladser!
- Hallen vil være delt i 2, så der vil være et afmærket tribuneafsnit hvor der max må sidde 50
personer ved Bane 1 og det samme ved Bane 2. Man må ikke gå mellem de 2 zoner. Man må
naturligvis gerne forlade egen zone for at gå på toile et eller i boden.
Der er altså rigeligt med plads l at holde afstand, når man sidder og ser kamp.
Her er det igen jeres sunde fornu I skal bruge og husk, at respektere hinanden.
- Vi har folk med persontællere, der hele den ved præcist, hvor mange vi er i hallen. Der vil være spritstandere ﬂere strategiske steder i hallen
Anneks Hallen:
- Ingen adgang for lskuere i Annekshallen!
- Annekshallen vil være delt med minestrimmel i to 50 personers zoner. Hver bane er en zone - Hold
der skal spille den næste kamp, skal varme op uden for, og vil først få adgang l hallen ca. 15- 20 min
før kampstart, hvor de skal holde sig i midten af hallen bag bænken de skal overtage - Hvert hold må
have 5 voksne med i hallen inkl. trænere. Det kan f.eks. være 2 trænere, 1 holdleder og 2 mere – men
max 5 i alt!
- Vi vil have staﬀ, der hele den vil stå i døren og sørge for at der er styr på det. Der vil være spritstandere ﬂere strategiske steder i hallen
Rosenlund, gl. hal
- Ingen adgang for lskuere i hallen!
- Hold der skal spille den næste kamp, skal varme op uden for, og vil først få adgang l hallen ca. 10
min før kampstart, hvor de skal holde sig bag baglinjen i hver sin ende

- Hvert hold må have 5 voksne med i hallen inkl. trænere. Det kan f.eks. være 2 trænere, 1 holdleder
og 2 mere – men max 5 i alt!
- Vi vil have staﬀ, der hele den vil stå i døren og sørge for at der er styr på det. Der vil være spritstandere ﬂere strategiske steder i hallen
Kampe:
- Alle hold har egne bolde med l opvarmning.
- Der vil være en kampbold på hver bane, der jævnligt spri es af.
- Undgå at kramme, give high-ﬁves med modstandere mm. Find en alterna v måde at sige tak for
kampen på.
Boden:
Vi vil have bod i Herlev Hallen/Annekshallen. I Rosenlund gl. hal, kan man beny e boden i Rosenlund Ny hal
eller UCC Hallen, der begge ligger lige ved siden af (30-50 m).
Grundet Corona og restrik onerne om ingen eller ganske få lskuere, vil der være et begrænset sor ment.
- Der er ingen smi e gennem fødevarer – husk det
- Alt hjemmebag er lavet under god hygiejne.
- Der vil kun være voksne i boden, der er iført plas chandsker og helt inde i retningslinjerne for
håndtering af fødevarer.
- Der vil ikke være selvbetjening. Alt vil blive ”udleveret” af bodpersonalet. Bare sig, hvad I ønsker at
købe, så sørger det søde personale for resten
- Vi tager kun imod mobilepay!
- Alt i alt er et besøg i vores fantas ske bod liges llet med at gå på café/en tur hos bageren.
DIF’s retningslinjer kan I læse her: h ps://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om
idraetsudvikling/corona
Vi glæder os l at se jer

