Retningslinjer for håndboldkampe i TTH Holstebro
Velkommen til Tophåndbold i Nordvestjylland. Disse retningslinjer er udarbejdet for at sikre en tryg oplevelse
i Gråkjær Arena, hvor vi med gensidig hensyntagen, respekt for hinanden og for myndighedernes
retningslinjer sammen kan komme til tophåndbold.
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Ved ankomst til Gråkjær Arena skal man gå direkte til sit sæde via den indgang, der står anført på billetten. Der
må ikke være flere i indgangene/trappetårne end forsvarligt, hvorfor der kan opstå kø udenfor Gråkjær Arena.
Gråkjær Arena er opdelt i flere indgange. Indgang 1, 2 (hovedindgang), indgang 3 (Front Nord) og indgang 4
(Bagside Nord).
Der er et reduceret antal siddepladser, og man må kun opholde sig på det sæde, der er anført på billetten. Hold
altid en meters afstand til andre personer, når/hvis du forlader dit sæde for at gå på toilettet eller andet.
Der vil være sprit dispensere flere steder i Gråkjær Arena. Bl.a. skal du spritte hænder ved din indgang. Hold
god håndhygiejne og undgå berøring med ansigt, håndtag og gelændere etc.
Undgå kram, highfives og tæt kontakt med personer, der ikke er nære relationer.
Det er ikke tilladt at stå op i forbindelse med kampen.
Der vil ikke være mulighed for at tale med spillere og/eller trænere efter kampen.
Der vil ikke være Aftermatch i foyeren og mulighed for autografskrivning efter kampen.
Der vil være korte interviews på banen umiddelbart efter kampen.
Myndighedernes retningslinjer til afstandskrav generelt skal overholdes. Dette gælder også ved udgang fra
Gråkjær Arena. Tilskuerne vil blive guidet ud i grupper efter instruks fra speakeren på halgulvet.
Det anbefales at man på sin smartphone installerer Smittestop App fra Sundhedsmyndighederne.
Ved boderne anbefaler vi kontaktløs betaling som kontaktløst kreditkort eller med mobiltelefon.
Billetbestilleren skal opdatere sin profil i billetsystemet med navn, adresse, by, mobil og e-mail. Billetbestilleren
skal have oplysninger på andre personer, som der er bestilt billet til.
Udeholdet må ikke have tilskuere pga. restriktioner som følge af COVID19.

