
RETNINGSLINJER VED HJEMMEKAMPE I MARIBO HALLERNE 
FOR SPILLERE OG TILSKUERE 

 

Specielt for spillere, trænere og holdledere 
 

• Hold der ankommer til Maribo Hallerne anvender indgangen ved svømmehallen. 

• Når holdet forlader Maribohallerne, sker dette ad udgangen mellem Hal1 og Hal2 
 

• Der opfordres til, at holdene så vidt det er muligt møder op omklædte. 
 

• Der må maksimalt være 8 personer i omklædningsrummene, både før og efter kamp, så holdene 
må klæde om ad flere omgange. 

 

• Der bliver anvist områder til opvarmning. 
 

• Spillerne må ikke gå på banen, før de foregående hold har forladt banen. 
 

• I pausen bliver spillerne på banen. 
 

• Straks efter kampen er slut, forlader spillerne banen. 
 
Det er op til træner og holdleder på de enkelte hold at sikre, at spillerne efterlever retningslinjerne. 
  

Specielt for tilskuere og forældre 
 

• Tilskuere ankommer så tæt på kampstart som muligt. 
 

• Tilskuere til Hal1 anvender indgangen ved svømmehallen. 

• I Hal1 er der plads til 100 tilskuere. 
På stolerækken sidder man med korrekt afstand på stolene. 
På bænkene sætter man sig med 1 meters afstand. 

 

• Tilskuere til Hal2 anvender indgangen ved svømmehallen og bedes gå op ad trappen til 1.sal i 
forhallen til Hal2. 

• Udeholdets tilskuere sidder i afsnittet længst væk fra trappen. 
Hjemmeholdets tilskuere sidder i afsnittet tættest på trappen. 

• Der holdes afstand ved at sidde på hvert andet sæde. 
 

• Tilskuere skal sidde ned under kampen. 
Man forlader kun sin plads i pausen eller mellem kampene. 

• Tilskuere, der kun skal se én kamp, bedes forlade tilskuerpladserne straks efter kampens afslutning. 

• Tilskuere forlader Maribo Hallerne ad udgangen mellem Hal 1 og Hal2 

  
Såfremt Sportscafeen er åben, skal der anvendes mundbind ved adgang hertil, indtil man sidder ved sit 
bord. 
  

I øvrigt henvises til DHF's gældende vejledning. 
 
Med sportslig hilsen 

Håndboldklubben Maribo/Hunseby - HMH 


