
Velkommen til 
Lauge Bonde Beach arena

På følgende opslag kan du se de retningslinjer der ligger til
 grund for benyttelse af anlægget.

• Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs
   bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden 
   kan variere fra idræt til idræt.

• Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg,   
   skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én 
   samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt
   at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden
   tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.   
                                                                                           
• Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den 
  gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige
  grupper under aktiviteten.

• Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige
   i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis myndhedsmyndighedernes anvisninger
   til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.



Anbefalinger for beachhåndbold

• Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske an
  strengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man
  har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og
  kontaktsmitte.

• Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt.
  Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt 
  ansigt-til-ansigt-kontakt.

• Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede 
  aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af  
  foreninger eller i egen forening.

• Der må bruges fælles bolde i udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som 
   redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så 
   hyppigt som muligt under aktiviteten.

• Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning 
   / aktiviteter for børn og unge.

• Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den
   gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige
   grupper under aktiviteten.

• Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige
   i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til
   rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. 
   Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.

• Alle retningslinjer skal naturligvis følges ud fra de almindeligt gældende retningslinjer for
   samvær, nemlig at man max må være 10 samlet inklusiv træner på et træningsareal, at man
   fortsat skal spritte af og holde høj hygiejne, og man skal blive hjemme – eller straks gå hjem
    – hvis man udviser symptomer på at være syg
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