
Foreninger i Hafnia-Hallen (Corona-udgave) 
opdateret d. 27/10 2020 

 
Ankomst i Hafnia-Hallen & spritstationer 
Når spillere og trænere ankommer til Hafnia-Hallen, skal alle forsat spritte deres hænder af ved de 
to spritstationer, som er placeret lige ved indgangen.  
 
Ligeledes når man går ind og ud af en facilitet, skal man spritte hænder af ved de opsatte 
spritstationer.  
 

Brug af mundbind 
Fra torsdag d. 29. oktober til og med d. 2. januar 2021 skal alle over 12 år, der opholder sig i 
Hafnia-Hallen bære mundbind.  
Mundbindet må tages af, når træningen begynder, ligesom man må tage det af, når/hvis man skal 
bade. Man må ligeledes tage mundbindet af, hvis man sidder ned som tilskuer og overvære en 
kamp. Mundbindet skal på igen, når man rejser sig. 
 

Faciliteter og gruppestørrelser 
Alle faciliteter er åbne. Dog må man maksimalt være 10 voksne personer over 21 år (inkl. træner) 
på hver facilitet eller 50 børn (under 21 år) samlet til træning på hver facilitet. Når man træner på 
én facilitet i én gruppe, og må ikke skifte gruppe (/bane) undervejs i en træning. 

Vi har opdelt vores faciliteter for at kunne imødekomme flest mulige gæster.  
 

Stop 5 min. før:  
For at undgå kontakt mellem to grupper, så stopper alle deres træningstid 5 min før og forlader 
faciliteten hurtigst muligt, så den næste forening kan komme ind og starte til tiden. 
 

Ind- og udgang 
Man skal benytte de specifikke ind/udgang, der er til den aktivitetsflade, du benytter.  
 

Forældrezoner 
I forhold til børnetræninger, opretter vi særlige forældrezoner, hvor forældre kan opholde sig, 
mens børnene træner eller spiller kamp. Det er ikke tilladt for andre end træneren at deltage tæt 
på træningerne/kampene. 
 
 
Lån af udstyr:  
I Coronatiden skal i selv medbringe alt udstyr (bolde, kegler, overtrækstrøjer m.m.)  



I Coronatiden er det ikke muligt at låne overtrækstrøjer, selvom man er Hafnia-medlem.  
 
 
Omklædningsrum: 
Alle omklædningsrum er åbne.  
MEN - vi opfordrer forsat stærkt til, at alle, som har mulighed for det, ikke benytter 
omklædningsrummene, hvis det er muligt at bade hjemme. 
 
Når regeringen tillader, at vi mildner restriktionerne, giver vi besked herom. 
Har i nogle spørgsmål er i forsat velkommen til at ringe til os på 91 53 04 04 
 
De bedste hilsner 
Hafnia-Hallen.  

tel:91530404

