
Information til deltagere, trænere, 
holdledere og forældre. 

Mini Skaw Cup 2020



Generelle regler-overholdelse af COVID 19.
• For at undgå større forsamlinger på området er der gjort en del tiltag, så risiko for spredning af covid 19 er minimal. 

Derfor vil der være en del ting, som er unormale for mange, men vi håber fra mini skaw cup udvalgets side, at 
ændringerne er til at leve med. Meningen er trods alt at vi kan gennemføre mini skaw cup for børnenes skyld, 
men på en sikker måde.

• Dette indebærer bl.a., at der vil være færre mennesker på arealet ifht normal mini skaw cup. Ligeledes vil 
præmieoverrækkelsesceremonien være mere diskret og man kan hente forudbestilt mad på anvist destination. Der 
vil dog være mulighed for at købe fra et begrænset udvalg – mest drikkevarer. Præmieoverrækkelsen vil foregå i 
nærheden af banerne, der spilles på.

• Parkering:  Alle spillere, trænere og tilskuere skal parkere på anviste arealer ved Gl Landevej (kaldet ”vandværket” i 
daglig tale). Handicap parkering ved stadion. Har man en gangbesværet med i bilen kan man køre til stadion og 
sætte vedkommende af og derefter parkere på parkeringsarealet.

• Alt betaling skal foregå via mobilepay 79724 – også parkering (20kr) og drikkervarer.

• Arrangementet er den 15/8 og 16/8 opdelt i 2, hvoraf første del afsluttes med præmieoverrækkelser senest kl 13. 
Herefter bedes man tage hjem – generelt opfordrer vi til at man tager hjem og ikke overværer andres 
præmieoverrækkelser – stik imod hvad vi normalt gerne vil have, men vi håber at 2020 er et specielt år…..

• Del 2 starter ca kl 13,45, så der er et begrænset tidsrum til dette skift, som derfor gerne skal være så effektivt som 
muligt for at alle kan have en god Mini Skaw Cup. Hvis man ankommer for tidligt til Del 2, så bedes man opholde sig 
i venteområdet, indtil der gives tilladelse til at man kan gå videre til banerne.

• Dommere henvender sig i informationen ved ankomst. Generelt skal dommerne forblive på området mellem 
kampene også.

• Stævnet afholdes i overensstemmelse med DBUs coronaanbefalinger.



Kørselsvejledning MINI SKAW CUP 15-16. August

Handicap-P



Regler for trænere og udskiftere -overholdelse 
af COVID 19 regler.

• Hver spiller må max have en ledsager med til stævnet.

• Ved alle baner er der oprettet områder, som spillere og trænere skal opholde sig i under kampene. Alle spillere, trænere og 
tilskuere, der er tildelt et område skal forblive i området under hele stævnet.

• Anlægget er inddelt i 3 områder - benævnt 1,2 eller 3, og ved ankomst til anlægget henvises man direkte til det område, hvori man 
skal opholde sig under hele stævnet.

• Generelt skal vi forsøge at undgå kø og forsamlinger, så i videst muligt omfang bedes man møde op omklædte. Der vil ikke være 
tilgængelige omklædningsrum.

• Alle hold bedes medbringe overtræksveste i tilfælde af samme trøjefarve hos modstanderne.

• I hvert område vil der være mulighed for at få fyldt vand på dunke og købe kolde drikkevarer. I samme område uddeles 
forhåndskøbte madpakker.



Regler for forældre og tilskuere – overholdelse 
af COVID 19 regler(Gælder 15/8)

• Alle tilskuere ved alle baner skal sidde på græsset eller i medbragte 
stole.

• Alle tilskuere skal opholde sig i de dertil indrettede områder.

• Generelt skal vi forsøge at undgå kø og forsamlinger, så følg venligst 
regler på dagen. Der vil være hjælpere til stede under hele stævnet.



Baneoversigt lørdag 15.august 2020



Regler for forældre og tilskuere – overholdelse 
af COVID 19 regler(gælder 16/8).
• Alle tilskuere ved alle baner skal sidde på græsset eller i medbragte stole.

• Bane 1 og 2 – alle tilskuere skal opholde sig på volden. Ingen ophold ved 
banerne eller bag banderne.

• Bane 3, 4, 5 og 6 – tilskuere skal opholde sig i de dertil indrettede områder.

• Generelt skal vi forsøge at undgå kø og forsamlinger, så følg venligst regler 
på dagen.



Baneoversigt søndag 16.august 2020


