
  

Program og Covid-19 retningslinjer for DanCup & Hold DM lørdag den 5/12  

Kære springere, trænere og officials ved DanCup og hold DM 
 
Nedenfor finder I programmet for dagen, samt en række retningslinjer som skal overholdes for at 
konkurrencen kan afvikles. Hvis retningslinjerne ikke overholdes, får det betydning for den enkelte samt 
måske også konkurrencen. 
 

Som dommer skal man have mundbind på når man går ind i hallen og indtil man sidder på sin plads. For 
springere og trænere kan mundbindet tages af, når man er på konkurrencegulvet. Når hallen forlades, eller 
man bevæger sig rundt (toilet), skal man igen huske mundbind. 
 

Generelt opfordres alle til at holde afstand, huske god håndhygiejne (der vil være opsat spritstationer), hoste 
i albuen, samt melde afbud hvis man har symptomer/er syg. 
 

Husk også at forsamlingsforbuddet er 10 personer – så lad være at stimle sammen – det er dit eget ansvar at 
overholde dette. 
 

Konkurrencen afvikles i Haslev-Hallerne, Sofiendalsvej 42b, 4690 Haslev. 
 

Man møder, 5 minutter før det tidspunkt der er angivet i nedenstående program, ved den korrekte indgang i 
forhold til nedenstående farveinddeling. Her bliver grupperne afhentet og ført rundt af Coronavagterne.  
For sent fremmøde betyder som udgangspunkt at man ikke kan deltage i konkurrencen.  
Da der er begrænsede omklædningsfaciliteter, anbefales det at man møder omklædt. 
OBS: Det er umiddelbart ikke muligt at blive lukket ind i hallen før tid, da der ikke er tilskuerpladser.  
 
Grøn gruppe (Række C damer OG herrer, samt række A/DM-herrer) benytter hovedindgangen mellem Hal A 
og Hal B og bruger toiletterne i omklædningsrummene på gangen ved Hal B  
 
Blå gruppe (Række D damer OG herrer, samt række A/DM-damer) benytter indgangen ved Hal C (Kampsport 
se kort) og bruger toiletterne ved tekøkkenet på gangen ved Hal B. 
 
På grund af forsamlingsforbuddet på 50 personer er der følgende begrænsninger i antal trænere på gulvet: 
Række D: 1 træner pr. klub 
Række C: 3 trænere pr. klub 
Række A/DM hold damer: 5 trænere pr. klub 
Række A/DM hold herrer: 2 trænere pr. klub 
 

Dommere og officials tilhører orange eller rød gruppe og møder ved bagindgangen ved café området bag 
ved hovedindgangen (Se kort) Adgang fra Stadionvej, 4690 Haslev kl. 10:30.  
Man benytter toiletterne i omklædningsrummene ved hovedindgangen på venstre hånd inden man når ind 
til Hal A.  
 

Der er desværre ikke mulighed for publikum denne dag, da vi kun kan benytte Hal B. Der vil være live 
streaming af hele konkurrencen på YouTube kanalen: Haslev TT Live 
 

Coronaretningslinjerne har desværre ikke gjort det muligt for os at have en bod åben, så det anbefales at 
man medbringer mad og drikke hjemmefra.  
 

Konkurrencearealet må under gruppens konkurrence kun forlades for toiletbesøg. Dette gælder springere, 
trænere og officials. Overtrædelse at dette medfører at man ikke deltager i den resterende del af 
konkurrencen.  
 

Alle springere, trænere, dommere og officials bliver på halvgulvet indtil præmieoverrækkelsen er overstået. 
Herefter forlades området i samlet flok af samme vej som man kom ind. 
 

Når alle har forladt hallen, rengøres trampoliner og måtter. 
 

Trænere/springere/dommere/officials kan godt indgå i efterfølgende grupper – husk igen foranstående 
retningslinjer. 
 



  

 
Parkering: 

 



  

 


