
 

Arrangement på Jorekstad 

Alle deltagere og funksjonærer: 

Alle deltagere og funksjonærer må forholde seg kamparenaens egne regler og til generelle 

smittevernregler.  

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. 

Generelle retningslinjer pr 23.09.20 

• Inngang gjennom hovedinngangen – Inngang via sør-enden av hallen og utgang ved 

garderobene i hallen. Det vil være merking i hallen på hvor man kan gå ut og inn. 

• Maks antall tilskuere: 36  

• Lag vil bli vist til en garderobe i henhold til kjøreplan for kampdagen!  

• Alle som er til stede i hallen skal registreres i enten Rubic (alle funksjonærer og 

publikummere) eller via TA (Spillere, trenere og dommere) 

• Alle kamper vil blir streamet – mer info på www.lfh09.no/stream - Her finner dere link til å 

kjøpe tilgang på kampen. 

• 1 meters regel gjelder også innad i familie når man er inne i hallen. Dette i henhold til 

smittevernreglene.  

• Alle funksjonærer har på seg blå fair play vest så disse er synlig for å gjennomføre et godt 

arrangement 

• Alle lag i LFH09 må ta kontakt med bortelaget for å avklare følgende punkter: 

o Hvor mange spillere kommer laget med 

o Hvor mange personer utenom spillere og trenere kommer laget med 

o Forklare retningslinjene i hallen til de – være tydelig på maks antallet om gangen i 

garderoben som de får tildelt 

o Informere om at kampen blir streamet og sende linken til oversikten til bortelaget 

http://www.lfh09.no/stream


 

Bortelag: 

• Laget har ansvar for å følge de generelle smittevernreglene selv, og også følge andre regler i 

kamparena.  

• Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de områdene 

som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer. 

• Laget plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i 

gruppen til den aktuelle kampen. (I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk 

kamprapport er dette tilstrekkelig.) 

• Minne om at alle som er med utenom trenere og spiller skal registreres ved inngang på 

hallen. 

• 1 meters regel i garderoben skal overholdes. Antall personer i garderoben vil bli oppgitt når 

man får tildelt garderoben man skal være i. Antallet varierer fra 8 til 14 personer omgangen. 

Et lag med flere spillere enn garderobeplasser må rullerer på disse plassene.  

Under kamp: 

• 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken. 

• Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre. 

• Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters 

avstand. Spillere og trenere skal også holde 1-meter avstand til sekretariatet. 

• Dommerne skal så langt det er mulig følge 1-metersregelen, men vil i gitte situasjoner måtte 

fravike avstandsregelen i kraft av sin funksjon og myndighet 

• Det vil IKKE være sidebytte. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge 

omganger.  

• Lagleder har ansvar for at spillere holder 1-metersregelen på sidelinjen. 

• Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out. 

DISSE RETNINGSLINJENE ER I TILLEGG TIL FHI OG NHF SINE! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Hvordan registrere seg på kamp! 

1. Opprett kampen på Laget Mitt. (Dette gjøres av arrangerende lag) 

2. Når man har opprettet kampen vil det være en link som hører til registrering under 

kampen. 

3. I denne linken vil det være en QR-kode 

4. Ved registrering i hall, står da en person med QR-koden på mobilen i døra slik at de 

som skal inn i hallen får scannet denne med kameraet på mobilen. 

5. Når man har scannet QR-koden vil man få opp et skjema på mobilen som man fyller 

inn.  

6. Fyll inn skjemaet og lagre det, og man er da registrert på kampen.  

 

• Personen med QR-koden i døra SKAL passe på at alle er registrert. Altså ikke slippe 

noen inn uten at de er registrert.  

• Hvis personer ikke får scannet QR-koden på mobilen, kan andre registrere for de. 

Dette ved at man kan levere skjemaet flere ganger med en mobil. 

 

Husk at ALLE som skal inn i hallen som ikke er registrert på laget (spillere, trenere og 

dommere) må registrere seg på denne måten. Dette gjelder da også de som jobber i hallen 

(funksjonærene). 

 


