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Så er der ikke længe til fredag den 24. september vi håber I glæder jer lige så meget som vi gør. 

 

Der er lige lidt yderligere praktiske oplysninger til jer i år.

Vigtig info til alle hold
Vi har i år valgt på dommersiden at bruge tid og mulighed på at give dommeraspiranter kamptræning. Dette 
da vi ved at der er stor mangel på dommere. Vi vil derfor meget gerne bidrage til at et nyt kuld dommere 
får en masse god læring. Dommerapiranterne vil være under observation og blive evalueret løbene. Så vi 
forventer en stor opbakning fra jeres side til dette, som jo på den lange bane vil være en kæmpe gevinst for 

håndbolden. 

Vigtig info til overnattende hold
“Tune Skole Højen”, som vi bruger til overnatning har benyttet tiden under Corona til den helt store 
renovering, så I møder derfor en meget flot skole. Det er i år ikke muligt at P i skole gården, der er kommet nye 
bold baner mm. Det vil derfor kun være specielt udvalgte, som får p mulighed i gården. Benyt derfor venligst 
de p pladser som findes på begge sider af skolen.

Da alle lokaler er nyrenoveret har vi nultolerance i forhold til erstatning af evt. skader forvoldt under Hedebo. 
Vi er helt sikre på og håber I vil hjælpe os med at passe rigtig godt på skolen.

Grundet dette, vores / jeres sikkerhed for hvem der har adgang til pågældende lokale og 
Brandmyndighedernes krav, så SKAL døren til jeres klasse lokale altid låses af vores vagter, når I forlader det. 

I kan kende skolevagterne på deres sorte t-shirts.

Kiosken på skolen tager som altid MobilePay, dog er der et minimums på 25 kr. pr køb via MobilePay.

Corona
Der er ikke de flere restriktioner mere. men hvis I eller jeres spillere udviser symptomer, så snup lige en test 
inden i kommer til stævnet. Så vi er på den sikre side.  
 
Hvis der skulle være en af deltagerne som efter stævnet bliver konstateret positiv, så skriv en sms 26111552. 
Dette kun grundet mulighed for at give information til evt andre klubber som har boet tæt på og dermed en 
øget chance for at have brugt samme toilet/håndvask.
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