
Velkommen til Hedmarkshallen 
 
Her er informasjon om koronatiltak i vår hall. 
Vi legger til rette for at våre arrangementer  
følger gjeldene regler fra håndballforbundet. 
Vang håndball oppfordrer alle til å følge reglene.  

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-metersregelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming 
og trenings-/kampaktivitet.  

Inngang/utgang 
Det er egen inngang og utgang i hallen som er merket med skilter. Benytt riktig dør. 
Alle spriter hendene ved inngang og utgang av hallen. Spritdispenser står rett innenfor døra.  
Publikum oppgir navn og telefonnummer ved adkomst til hallen. 
 
Tribune: 
Publikum sitter på oppmerkede plasser. Alle skal sitte med en meters avstand- også de som 
er i samme familie.  
Vi har egen tribunevakt.  
 
Kontantfri hall:  
Hallen er kontantfri. Inngangsbillett og kioskvarer betales med Vipps eller bankkort.  
 
Kiosk: 
Det er åpen kiosk i hallen. Alle varene er pakket i emballasje. Hold avstand i køen.  
 
Garderober: 
Det er tilgjengelige garderober i hallen. Benytt anvist garderobe. Benytt anvist inn- og utgang 
til og fra hallen.  
 
Innbytterbenk: 
Spillere og trenere sitter på oppsatte stoler. Stolene har en meters mellomrom, og skal ikke 
flyttes. 
 
Kontakt: 
Ved alle arrangementer er det en egen hallansvarlig. Hun/han har egen vest, og det er bare 
å ta kontakt med vedkommende. 
Før dere kommer til Hedmarkshallen vil dere bli kontaktet av en representant fra klubben 
som informerer om antall publikum vi kan ta imot fra deres lag.  
 
Fair Play: 
Til slutt oppfordrer vi til fair play og mye håndballmoro. God kamp! 
 


