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Til besøkende av Furneshallen 

 

Denne veilederen er basert på FHI’s «Veileder i smittevern for idrett (Covid-19), samt 

anbefalinger fra Norges Idrettsforbund og halleier Ringsaker Kommune. 

 

Formålet er at Furneshallen sine brukere og gjester på en forsvarlig måte kan ivareta 

smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av Covid-19. Målet med de 

foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og 

foresatte. Selv om de anbefalte smitteverntiltakene gjennomføres, kan tilfeller av Covid-19 

oppstå. De anbefalte tiltakene vil bidra til å begrense smittespredning i samfunnet. 

 

Det er Furnes Håndball sitt ansvar å sikre at informasjon om anbefalte smitteverntiltak er 

tilgjengelig for alle som ferdes i Furneshallen og derfor har vi utarbeidet dette skrivet til våre 

besøkende. Vi følger selvfølgelig NHF sin veileder for kamper og arrangementer. 
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Til lagene – spillere, trenere og støtteapparat 

 

• Inngang/Utgang. Hovedinngangen skal benyttes når man kommer- og forlater hallen. 

Alle skal sprite hender ved inngang og utgang av hallen. Det åpnes for at første 

kamppulje slipper inn i hallen inntil 30 minutter før dagens første kamp. Andre 

kamppulje for dagen slipper inn i hallen senest 15 minutter før kamp, og inntil 30 

minutter før dersom hallen er ferdig klargjort etter første kamppulje. Det er ønskelig 

at det enkelte lag ankommer hallen samtidig/samlet. 

 

• Personer som er tilstede, skal holde minst 1 meters avstand til hverandre.  

Unntak; spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet 

 

• Garderobene er dessverre stengt for bruk i hallen. Dette er beklagelig, men på grunn 

av manglende kapasitet på renhold, samt arealmessig utfordringer med å 

opprettholde 1-meters regelen, holdes garderobene stengt inntil videre. 

 

• Oppvarming før kamp; dagens første kamper i puljene kan belage seg på oppvarming 

på sin banehalvdel før kamp. Mens det foregår kamp i hallen, vil det dessverre ikke 

være muligheter for oppvarming inne. Da kan utearealene på baksiden av hallen 

benyttes. Husk klær etter vær. I denne forbindelse benyttes inngangen på baksiden 

av hallen og en kampvert vil bistå med inn- og utslipp, samt henvisning til lagenes 

innbytterbenk inne hallen. 

 

• Det er merket 1-meters avstand på innbytterbenkene. 

 

• Det skal ikke håndhilses, kun albue/fot eller bare løpe forbi hverandre. 

 

• Det settes frem hånd- og overflatedesinfeksjon ved inngang, toaletter og ved 

innbytterbenker. 

 

• Det skal ikke byttes side mellom omgangene for J/G 16 år og yngre. 

 

• Alle besøkende i hallen skal registreres. Spillere og trenere/lagledere/støtteapparat 

som er oppført i kamprapporten trenger ikke å registreres ved ankomst til hallen. 

Kamprapporten må være meldt inn og korrekt ved ankomst til hallen. Dette er den 

enkelte lagleders ansvar.  

 

• Hold laget mest mulig samlet ved inn- og utgang og under oppvarming. Om 

nødvendig kan lagene bli bedt om å vente ute til hallen er tømt og gjort klar. 
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• Når kampen er slutt ønsker vi at alle forlater hallen så snart som mulig. Ved flere 

kamper samme dag, vil lagene bli henvist til hvor de kan oppholde seg mellom 

kampene, så sant de ikke skal spille to påfølgende kamper. Ved påfølgende kamper 

beholder laget plassen sin på innbytterbenken og kan benytte sin banehalvdel til 

oppvarming mellom kampene. 

 

Til publikum 

 

• Inngang/Utgang. Hovedinngangen skal benyttes når man kommer- og forlater hallen. 

Alle skal sprite hender ved inngang og utgang av hallen. Det er ønskelig at besøkende 

lag registrerer «sine» tilskuere med navn og mobilnummer på forhånd, for å unngå 

at det blir for mange i hallen, se punkt nedenfor vedr. tribunekapasitet. Meld fra i 

inngangen om du er registrert som tilskuer av laget du sokner til. 

 

Publikum som ikke er registrert på forhånd kan i verste fall risikere å ikke komme inn 

i hallen, dersom kapasiteten er full. Dersom det er kapasitet, vil navn og 

mobilnummer bli registrert ved ankomst til hallen. Furnes håndball oppbevarer 

registreringsskjemaene i 10 dager av hensyn til smittesporing, før de 

makuleres/slettes. Det oppfordres til å være påpasselige med å opprettholde 1-

meters regelen både ved ankomst og når man forlater hallen.  

 

• Tribune. Tribunene i Furneshallen er delt inn i tre soner. Kampverter vil henvise til 

hvilken sone de ulike lags publikum skal benytte.  

Tribune 1 (nærmest inngangen til tribunen) er forbeholt spillere/trenere/lagledere 

som har kamppause. Maks kapasitet 20 personer. 

Tribune 2 (midterste tribune) er forbeholdt hjemmelagets tilskuere. Maks kapasitet 

24 personer. 

Tribune 3 (innerste tribune) er forbehold bortelagets tilskuere. Maks kapasitet 24 

personer.  

 

Tilskuere som ikke har kamp som pågår, men venter på kamp senere på dagen, kan 

oppholde seg i kioskområdet. Påse at 1- meters regelen overholdes. 

 

Gjeldende for alle tribunene; den midterste raden skal ikke benyttes. Dette vil være 

merket. Alle skal holde 1-meters avstand til hverandre, også de som er i samme 

familie/kohort.  

 

• Kontantfri betaling. Inngangsbillett og kioskvarer må betales enten med Vipps eller 

bankkort. Kontanter tas ikke imot. 

 



Furnes Håndball Retningslinjer Furneshallen 20.10.2020 

 

• Kiosk. Alt som evt. er tilberedt av mat, gjøres i kiosken (ikke i private hjem), slik som 

f.eks. vafler, rundstykker osv. All mat og drikke serveres over disk av de som betjener 

kiosken. Det er ikke anledning til å forsyne seg selv, heller ikke av tilbehør. Merk deg 

kø-systemet inn og ut av kiosken og hold avstand. 

 

Kiosken kan ved noen arrangement være stengt, dersom det er kapasitetsproblemer 

hos laget som er vertskap. 

 

• Det er en øvre begrensning på maks 200 personer (spillere og publikum) inne i 

hallen. Vis måtehold i antall tilskuere som følger den enkelte spiller, ref. punktet om 

maks antall på tribunene. Vi gjør oppmerksom på at publikum kan bli stoppet i 

døra/dørene stengt i påvente av at det eventuelt blir plass i hallen. Spillere vil 

selvfølgelig bli sluppet inn til kamp.  

 

• Toaletter. Det er toalett tilgjengelig utenfor tribuneinngangen i 2. etg. Dette benyttes 

først om fremst av publikum. I tillegg er det flere toaletter tilgjengelig i 1. etg., i 

gangen utenfor inngangen til hallen. Disse skal først og fremst benyttes av lagene. 

 

• Renhold. Ekstra renhold av kontaktflater og rydding utføres jevnlig gjennom dagen. 

Ved arrangement i Intersportserien og Aktivitetsserien, hvor det er flere kamper i på 

en dag, vil hallen i løpet av dagen tømmes helt for publikum og lag, og kontaktflater 

rengjøres før en ny pulje med lag og publikum slipper inn. Lagene bør derfor belage 

seg på utendørs oppvarming. 

 

• Ved kampslutt ønsker vi at publikum skal forlate hallen så snart som mulig. Tilskuere 

som ikke har kamp som pågår, men venter på kamp senere på dagen, kan oppholde 

seg i kioskområdet. 

 

• Kampverter stiller med gule vester under kampene. De er der for å sikre en trygg og 

god gjennomføring av arrangementet. Vennligst respekter og etterkom 

kampvertenes beskjeder og instruksjoner. Lytt også til beskjeder fra speaker og 

etterkom disse. 

 

 

Utover dette oppfordrer vi alle til å følge 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.  
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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.  

 

 

Vi ser frem til masse håndballglede for store og små i Furneshallen. God kamp! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Furnes håndball 

 

 

 

 

For mer info se veileder for kamp og arrangement utarbeidet av NHF: 

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-

arrangement/#_Toc49428921 

 

Kontakt: styret@furneshandball.no  

www.furneshandball.no  


