Kølstrup/Rynkeby HK
Kære Kølstrup/Rynkeby Spillere,
Det er nu tid til at vi skal i gang med turneringen igen, hvilket er dejligt, men det betyder også, at
der er en masse nye regler, som vi skal være opmærksomme på når vi spiller kamp.
Derfor har vi forsøgt at lave et overblik, så I kan være bedst muligt forberedte til når I skal komme i
hallen.
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Når I ankommer til Nymarkshallen, så skal I ind ad hovedindgangen imellem hallen og
skolen, det er også den vej I skal ud igen.
Når I kommer ind, så bedes i gå direkte i gymnastiksalen, da det er der i skal være indtil i
skal spille. Dette er dog ikke muligt på hverdagskampe, men der vil jeres træner få besked
om hvor I så skal være, da det kan svinge.
Der er ikke mulighed for at benytte omklædningsrummene, da vi har indgang/udgang i
selve hallen, derfor får hver spiller et sæt tøj med hjem, og det er spillerens ansvar at få det
vasket og have det med til kamp uanset om det er hjemme- eller udekampe.
Alle medbringer egen drikkedunk
Man må ikke gå ind i hallen før den er tømt for spillere og tilskuere.
Når kampen er slut bedes i forlade hallen med det samme.
Der er mulighed for at have 15 personer med, som kan se kampen i hallen, men alle skal
sidde ned.
Der er stadig mulighed for at købe drikkelse og en smule lækkert, men det er i begrænset
mængder, da kantinen ikke vil være åben, men der vil i stedet komme en salgsvogn som
kommer rundt i stedet for, så der ikke skal benyttes mundbind fra jeres side.
Dem der sidder ved dommerbord, har en tjans mere end de plejer.
Efter hver kamp skal døren bag dommerbordet åbnes, udskiftningsbænkene skal sprittes
af, og det samme skal dommerbordet når der skiftes bemanding.
Der vil være alt hvad der skal bruges ved dommerbordet.

Vi opfordrer til at man husker at benytte de fremsatte håndsprit ofte, samt holde god afstand.

