
Velkommen til CAMPUS ARENA 
Dette er en oversikt over koronatiltak i Campus Arena.  

Skal dere på kamp i Tranberghallen? Se annen veileder.  

Smittevernets "gylne treenighet"

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.

Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere –

lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på

trening og kamp – alltid.

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor

trening og kampaktiviteten som foregår innenfor

spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen

 – til enhver tid –

 med unntak av spillere i oppvarming 

og trenings-/kampaktivitet.

Om hallen:

Maks kapasitet, deltakere og publikum:

Bane 1 - 50 stk.

Bane 2 - 50 stk. 

Arena - 200 stk. 

Kontantfri hall - vi benytter kort eller Vipps.

Inngang og kiosk:

Følg skilting med inn- og utgang.

 Ved inngang og utgang skal hender sprites.

Publikum registreres ved inngang til hallen.

Publikum sitter på oppmerkede plasser, 

husk - også familiemedlemmer skal holde 

en meters avstand. 

Hold god avstand når du skal handle i kiosken.  

Til bortelagene:

På dager det er flere kamper vil det ikke være

garderober tilgjengelig. Bortelaget har ansvar for

de generelle smittevernreglene selv, og skal ha

med egen håndsprit for å redusere trykket på de

områder som er forbeholdt tilskuere og

funksjonærer. Det skal registreres lister over

spillere og støtteapparat. 1 meters regel i

garderoben skal overholdes om disse kan

benyttes.  Har dere noen spørsmål? Se

kontaktperson for laget dere skal møte.  

Kontakt: 

Ved alle arrangementer er det en egen

hallansvarlig. Han/hun har egen vest. Ta kontakt

med vedkommende om det er noe dere lurer på.   

Har dere spørsmål vedrørende

besøk i hallen? 

Da vi er flere klubber som

spiller/trener i denne

hallen, anbefaler vi dere å

ta kontakt med det laget

dere skal møte - slik at de

kan sette dere i kontakt

med riktig person.


