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Kampafvikling i Danmarksturneringen – COVID19 tillæg til kampprotokol 

Vi står over for en ny situation med COVID19, og for Volleyball Danmark er det vigtigt at vi 

reducerer risikoen for spredning af smitten. 

Det får betydning for afvikling af volleyballkampe i Danmarksturneringen samt håndtering af 

tilskuere i forbindelse med kampene. 

Det afgørende, at vi i den kommende periode leverer et godt indtryk dels til vores gæster og dels 

til offentligheden og myndighederne.  

Volleyball Danmark prioriterer sikkerhed og reducering af risikoen for smittespredning højt.  Dette 

kan f.eks. indebære at dommere kan godkende at sætskifte tager længere tid end normalt, fordi 

der f.eks. skal desinficeres bænke. 

 

Kampprotokol – tillæg til Retningslinjer for afvikling af en VolleyLiga- og Volleyballkamp. 

• Alle steder hvor man skal give hånd er fjernet. Man rører ikke modstandere, dommere, 

osv. 

• Line-up og ”god kamp”: Holdene stiller op på deres baglinjer (line-up). Når præsentation er 

slut (Liga) og førstedommeren har fløjtet, så går spillerne ind på banen og vinker til deres 

modstandere (”god kamp”). Dommerne står ved sidelinjen ved sekretærbordet medens 

dette foregår. 

• ”Tak for kampen” gøres ved, at holdene går ind på hver sin angrebslinje og ”hilser på 

hinanden” (klapper, vinker, siger tak for kampen på den måde). Dommerne står ved 

sidelinjen ved dommerstolen, medens dette foregår. 

• Alle afspritter hænder inden de kommer ind på banen. 

• Alt udstyr (bortset fra de fælles ting som bolde, net osv.) er personligt og desinficeret, når 

man kommer ind i hallen. 

• Det fælles udstyr desinficeres af hjemmehold/klub før kampen. 

• Bolde desinficeres i hver sætpause (af boldlanger i de kampe der spilles med boldlangere, 

ellers af sekretær/2. dommer) 

• Boldlangere spritter hænder og bolde mellem hvert sæt og efter kampen. Såfremt bolden 

tørres af med håndklæde eller lignende, skal dette også udskiftes ved sættes afslutning 

• Ved side byt mellem sættene: 

o Trænerteam og udskiftningsspillere går med sit hold rundt om banen. Dvs. at på 

holdet til højre set fra 2. dommer/sekretær går ALLE rundt om den ”fjerne” stolpe. 

o Her sørger hvert hold selv for afspritning af egen udskiftningsbænk med eget 

medbragt afspritningsmateriale. 

• Quickmopper er suspenderet. Det er holdenes eget ansvar at medbringe klude til at tørre 

svedmærker af på egen banehalvdel under kampen. 

• Hvis forsamlingsforbuddet er sænket til 50 personer for det område hvor kampen skal 

spilles, skal de hold inklusiv officials have forladt hallen, der herefter skal rengøres efter 

retningslinjerne, før to nye hold kan komme ind i hallen. 

Mellem kampene i samme hal på samme dag, skal hjemmeklubben sørger for afspritning af alt 

fællesudstyr (bolde, net, netstolper, udskiftningsbænke) inden de to næste hold kommer på 

banen. 
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Håndtering af tilskuere / publikum 

Det er hjemmeklubben/arrangørens ansvar at sørge for: 

• Det totale antal personer til en volleyballkamp er i øjeblikket maksimalt 500 personer, inkl. 

de aktive, dommere, trænerteam, frivillige, hallens personale m.m. 

• Tilskuere skal være siddende på samme plads og udvise ansvarlig opførsel før, under og 

efter kampen. Ifølge de offentlige retningslinjer gælder det, at kun hver anden stol kan 

benyttes. 

• Den arrangerende klub skal sammen med spillestedet sikre mulighed for at kunne 

overholde god håndhygiejne med mulighed for afspritning. 

• Gæster skal gøres tydelig opmærksom på at undgå fremmøde hvis de udviser symptomer 

på COVID19 og at man bør forlade spillestedet straks man skulle udvise symptomer. 

• Den arrangerende klub og spillestedet bør sikre, at der udformes en rengørings- og 

desinfektionsplan for fælles kontaktpunkter. Herunder, men ikke kun, håndtag, gelændere 

m.m. 

• Myndighedernes generelle råd bør være synlig skiltet. – skilte kan hentes på dette link 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte  

• Der skal sikres gode rammer for toilet forhold og muligheder for indkøb i boder, så folk ikke 

står i unødig kø eller tæt på hinanden i for lang tid. Der bør være flere muligheder og 

tydelig skiltning. 

• Man skal sikre at retningslinjerne og procedurer for den enkelte kamp er kendt af alle 

gæster og bør fremgå ved ankomst til spillestedet og kampens speaker bør henvise til dem.  

• Evt. køb af entrebillet foregår via Mobilepay – der bør ikke benyttes kontanter 

• Har spillestedet begrænsede adgangsforhold, bør man sikre at publikum ikke kommer på 

samme tidspunkt, så der opstår kø. Steder hvor der er stor risiko for kødannelse bør 

desuden have mærkede afstandsmærker. 

• Man skal sikre at der er personale der kan vejlede gæsterne på hele spillestedet, så alle 

finder deres rette plads så hurtig som muligt. 

• Publikum opfordres til hurtigst muligt efter kampen at forlade spillestedet. Vi opfordrer 

derfor til at der ikke arrangeres autografskrivning og lignende. Dette også for at beskytte 

spillerne mest muligt. Det bør derfor også sikres at spillernes og dommernes 

omklædningsrum afskærmes for publikum. 

Ved flere kampe skal tilskuere områder enten allokeres til den enkelte kamp eller afsprittes 

mellem kampene, eventuelle tilskuere der overvære begge kampe skal sidde samme sted under 

begge kampe. 

 

Omklædningsrum 

Vi opfordrer hjemmeholdet til at informere det gæstende hold hvis der er særlige retningslinjer for 

omklædningsrum m.m. 

 

Afspritning af bolde 

Mikasa anbefaler at afspritning af bolde sker med brug af desinfektionsservietter, det får boldene 

til at holde længere. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

