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Galleri 8.marts 2016 

Sådan forholder vi os til Corona  

 

Allerød, 20. marts 2022: 

Der vil under stævnet 21.-25.3.2022 fortsat være fokus på hygiejne, inkl. hånd-

hygiejne. Alle Corona-restriktioner er dog ophævet jf. myndighedernes hjemme-

sider, inkl. coronasmitte.dk. 

 

Allerød, 23. februar 2021: 

Kidsvolley Fun Cup er flyttet fra uge 12 til enten uge 18 eller uge 23. Stævnet 

afvikles kun hvis Corona-situationen tillader det.  

Plan for ankomst og indgange til hallerne samt toilet-forhold for at holde elever 

og lærere fra forskellige skoler adskilt er nu offentliggjort på funcup.dk/alle-

roed/kidsvolley/ankomst. 

Skole og Dagtilbud kan med kort varsel justere yderligere eller helt aflyse stæv-

nerne på baggrund af myndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer om-

kring smittefare. 

 

Allerød, 5. november 2020: 

Plan for ankomst og indgange til hallerne samt toilet-forhold for at holde elever 

og lærere fra forskellige skoler adskilt er nu offentliggjort på funcup.dk/alle-

roed/handball/haltildeling. 

Skole og Dagtilbud kan med kort varsel justere yderligere eller helt aflyse stæv-

nerne på baggrund af myndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer om-

kring smittefare. 

 

Allerød, 26. oktober 2020: 

Allerød Kommunes Skole og Dagtilbud har besluttet at fortsætte planlægningen 

af Allerød Fun Cup, som afvikles i Lillerødhallerne 9.-13. november. 

Skole og Dagtilbud kan med kort varsel justere yderligere eller helt aflyse stæv-

nerne på baggrund af myndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer om-

kring smittefare. 

 

Allerød, 8. oktober 2020: 

Allerød Kommunes Skole og Dagtilbud har, med nedenstående justeringer i for-

hold til sidste år, besluttet at fortsætte planlægningen af Allerød Fun Cup, som 

afvikles i Lillerødhallerne 9.-13. november: 

• Stævnedeltagerne fordeles i Lillerødhallernes fire separate haller sådan, 

at der i én hal kun spiller elever fra samme klassetrin fra samme skole. 

• Stævnedeltagerne benytter separate ind- og udgange afhængig af hvilken 

hal de skal spille i. 

• Stævnedeltagerne tildeles LEDER.forendag coaches fra samme skole 

som stævnedeltagerne, i videst muligt omfang. 

• Fælles-arealer, omklædningsrum og toiletter fordeles, så alle lokaler kun 

benyttes af én hals gæster. 

• Skærpede hygiejne-retningslinjer, herunder håndvask og afspritning. 

Skole og Dagtilbud kan med kort varsel justere yderligere eller helt aflyse stæv-

nerne på baggrund af myndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer om-

kring smittefare. 
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https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/

