
Retningslinjer for arrangement (kamper og 

treningskamper med publikum) i Norgeshushallen, pr. 

10.03.21, gjelder alderstrinn opp til 19 år og mot lag i egen 

kommune: 

 

NB! Retningslinjene for trening (som er strengere) gjelder 

fremdeles. 

 

1. Overordnet 

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.  

 

2. Gjeldende regler 

• Alle tilstedeværende skal vaske/sprite hendene ved ankomst til hallen, og før 
berøring av evt. nettbrett som benyttes for kamprapport og annet felles utstyr. 

• Det totale antall personer i hallen skal aldri overskride 50.  
 

• Det skal føres oversikt over ALLE som inngår i arrangementet. Se vedlagt liste 
som oppbevares i hylle oppe i 2 etg. 
 

• Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat 
som er med i gruppen til den aktuelle kampen.  

• Listen skal inneholde fullt navn og telefonnummer. Disse leveres i postluka til 
Vidar og lagres i 10 dager, for så å makuleres/slettes.  
 

• 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken og under time-out o.l. 
 

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

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

• Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, 
skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen. 
 



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

• Renhold av benker skal gjennomføres av arrangør etter kampslutt.  
 

•  
• Ved arrangement i barnehåndballen (4-er-håndball) skal det spilles på kun en 

bane samtidig Deltakerne skal komme inn og forlate banen etter anvisning fra 
arrangør. 

 

3. Smittevernansvarlig 
 

Arrangørklubben skal oppnevne en arrangøransvarlig/smittevernansvarlig for 
kampen/arrangementet. Hvert lag utpeker denne til sitt arrangement, dette føres på 
registreringsliste for hver kamp/arrangement.  

Smittevernansvarliges oppgaver bør helst utføres av to stk. En sirkulerende og en 
billettør/registrering. 

Billett-håndtering skjer oppe i 2 etg ved eget bord. Sirkulerende vakt viser publikum 
opp trappa. Publikum skal IKKE inn i hallen. 

Smittevernansvarliges oppgaver:  
 

o Registrering og innsamling av kontaktinfo for deltakere, bruk scanning 
for de som kan med smart-telefon. Det henger infoskriv med QR koder 
rundt på anlegget. Lagene SKAL levere manuelle lister for enklere å 
skille lagene fra publikum ved eventuell smittesporing. Lister leveres i 
postluka til Vidar. 

o Legg til rette for kontaktløs betaling for inngangsbilletter. 
o Telle/holde oversikt for å overholde maksgrensen på 50 personer. 
o Vakthold på tribunen for å tilse at 2-metersregelen overholdes.  

Tribunens område tillater kun antall publikum innenfor grensen på totalt 
50 stk.  
Vakthold som overvåker utøverne/publikum inn og ut av banen/tribune 
før kamp, i pausen og etter kamp. Sørge for at publikum/foreldre ikke 
entrer hallen.  

o Renhold av innbytterbenker etter kamper. Likeledes 
med sekretariatsbord samt andre kontaktflater og utstyr (minimum ved 
bytte av funksjonærer).  

o Rengjøring av garderobene, tribune, dørhåndtak, rekkverk og flater der 
publikum har oppholdt seg. Inkl. Toalett i gangen nede.  

o Speakertjeneste som opplyser om gjeldende retningslinjer for hallen, 
der dette er mulig. 
 
 

• Nødvendig smittevernutstyr som skal besørges: 
o Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler. 
o Tørkepapir. 



o Engangsmopper til å tørke væske på banen ved behov. 
o Egnet sted til å kaste avfall 
o Meld fra til Arild Buflaten om man oppdager at det mangler nødvendig 

rengjøringsutstyr. 
 

• Innbytterbenkene merkes med farget tape, for å forenkle overholdelse av 1-
metersregelen for innbytterne underveis i kampen. Der det er mulig settes det 
inn ekstra benker/stoler. (Alternativt sitter innbytterne på gulvet.). Det 
dispenseres således fra spillereglenes punkt om innbytteområde så lenge 
denne veilederen er gjeldende.  
 

• Bruk av garderober er tillatt så lenge 1 meters avstand opprettholdes av 
brukerne, og hjemmelaget rengjør kontaktflater før nytt lag kan ta garderoben i 
bruk. 
 

• Dersom smittevernregler om avstand og renhold ikke kan gjennomføres, skal 
garderober begrenses/ikke benyttes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRERING VED ARRANGEMENT I NORGESHUSHALLEN 

 

Dato:       Arrangement: 

Smittevernansvarlig: 

 

Tilstede på arrangementet 

Navn        Telefonnummer 

 

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


