
BMS HERLEV _ COVID 19 TURNERINGSKAMPE 

BMS HERLEV  
I BMS HERLEV forholder vi os som nedenstående til Corona retningslinjer 
ved afvikling af turneringskampe samt Grand Prix Stævner. Vores 
retningslinjer følger DBBF’s anbefalinger. 
Vi inddeler ikke længere hallerne i flere zoner. 
 
Forældre skal aflevere børn til kamp og IKKE gå ind i hallen. 
Det gælder i alle aldersgrupper, fra U7-U19.  
 
Retningslinjerne gælder fra den 25.10.20. 
Retningslinjerne vil blive opdateret løbende af klubbens bestyrelse hvis der 
sker ændringer i den nuværende situation. 
 

TURNERINGSKAMPE 
Hvert hold stille med 10-12 personer max og max 2 trænere hver. 
Det vil sige 14 på spillerbænken MAX! 
 
Jf. de nye regler, må de personer som deltager i en turneringskamp, kun være dem der er 
indskrevet i protokollen. 
 

HJEMMEKAMPE - HALVAGT 
Der skal der være 1 ekstra person, som fungerer som HALVAGT. 
Vi vil sørge for, at halvagten er synlig.  
Denne person må godt filme/streame kampen. 
 

UDEHOLD  
Hvert udehold må udover de 14 MAX (Herunder er det max 12 spillere og 2 trænere), have max 5 
forældre med som kører mm.  
 
De 5 forældre skal være placerede i følgende områder: 
 
I Ny hal: I klublokalet 
I UCC- hallen: Oppe på balkonen 
I Herlevhallen: Oppe på balkonen 
I Gammel Hal: Uden ellers må de vente i deres bil. 
 

KAMPAFVIKLING 
Alle skal sidde ned under kamp afvikling, medmindre de er på banen. Hvert hold må ligeledes have 
en træner som godt må stå op.  
Ved flere trænere må man skiftes til at stå op. 

 
MØDETID 
Vi ser gerne, at et hold møder op tidligst ½ time før kampstart. Vi kan ikke garantere, at holdet kan 
komme ind i hallen med det samme. Hvis der er en kamp i gang, må de næste hold først komme ind i 
hallen, når det igangværende hold har forladt hallen. 
Vi opfordrer til en god og konstruktiv dialog om afvikling af opvarmning. 
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OMKLÆDNING/BAD 
Der er ikke muligt at klæde eller gå i bad. 
Holdene fra Vest kan få tildelt et omklædningsrum med mulighed for bad. Dette skal dog aftales 
med hjemmeholdets træner – helst inden kampdagen.  
 
Der er mulighed for at gøre brug af toilet. 
 

SPRIT 
Der vil være sprit til stede til hjemme og udeholdet samt en ekstra til dommerne. 
 

DOMMERBORD 
Der må max sidde 3 personer (her må det godt være forældre som kan finde ud af det). 

Hvis man ikke bruger 24 sekunder i den pågældende kamp, må der kun være 2 ved dommerbord. 
Her skal man også bære mundbind. 
 
 

GENERELLE REGLER 
• INGEN TILSKUERE (Udover de max 5 forælder der har kørt udeholdet, som gælder i UCC-

hallen og I Herlevhallen). 

• Spillere, dommerbord, dommere spritter hænder af når kampen sættes i gang, ved hver 
indskiftning og periode start. 

• Kamp bolden skal også sprittes af ved kamp start. 

• 1 meters afstand mellem stole på spillerbænkene. 

• Alle skal bære mundbind indtil de står på deres bane. 
Det vil sige, alle skal bære mundbind, på vej ind, når man skal på toilettet, når man er på 
vej ud osv. 

 
 
 


