
Stævne afvikling for kids, teen og ungdom 

 

Pga. Covid19 har vi her anbefalinger til, hvordan vi kan afvikle stævner på en sikker måde. 

Alle stævner afvikles selvfølgelig efter gældende retningslinjer. Dette lille tillæg skal ses som en praktisk 

hjælp til afvikling. 

Inden stævnet opfordrer turneringsledelsen til at: 

• Alle skal medbringe deres egen håndsprit. 

• Alle skal være omklædt hjemmefra – og de kan også med fordel klæde om og bade hjemme efter 

stævnet. 

• At så få forældre deltager til stævner som muligt, hvis der ikke findes siddepladser i hallen. 

Forældrene tæller med i det antal der må samles, jf. det gældende forsamlingsforbud. 

Under stævnet: 

• Find en stævneansvarlig til hvert stævne, der har overblikket over, hvor man må være. Er der flere 

haller i samme bygning, må der gerne være op til forsamlingsforbuddets grænse i hver hal (to 

stævner), bare hvert stævne har sin indgang samt hver deres toilet område. Det er vigtigt, at de to 

stævner ikke blandes, og at evt. forældre ikke går fra et stævne til det andet stævne. 

• Der opfordres hvert hold til at have en samlet base ét sted i hallen. 

• Alle afspritter hænder inden de kommer ind i hallen. 

• Der siges ”Tak for kampen” på afstand. Giv ikke hånd, men vink i stedet. 

• Sprit hænder efter hver kamp (evt. også ved sidebyt).  

• Hvis muligt skal holdene blive på samme side. 

• Husk 1 m. afstand mellem spillerne, når de ikke spiller kamp.  

• Medbring egne fløjter – en fløjte pr. dommer. Alternativt kan der bruges en elektronisk fløjte. 

• To muligheder ved pointtælling:  

1. Brug kun kampskemaer + egen kuglepen til pointtælling ELLER 

2. Brug pointtavler. Her kan man benytte engangshandsker ellers skal pointtavler sprittes af efter 

hver kamp. 

• Afspritning af fællesudstyr mellem kampene. 

• Har man bod eller cafeteria, så husk der skal være 1 m. afstand i køen. 

• Mind hinanden om retningslinjerne til trænermødet inden stævnet går i gang.  

• Er der tilskuerpladser, skal forældre sidde på samme plads under og efter kampene. Der må pt 

være max. 500 i hallen til kampe inkl. de aktive, frivillige, hallens personale m.m. 

 

Der henvises til de overordnede retningslinjer her: 

http://volleyball.dk/index.php/nyheder/nyhedsarkiv/item/2560-covid19-opdaterede-retningslinjer-for-

volleyball-og-beachvolleyball  
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