
Regler for kampavvikling i Raufoss og Reinsvoll idrettshall. 

 

Dette gjelder treningskamper og vanlig kampavvikling/serie, forbundet skiller ikke på disse. I 

hovedsak er det antall personer i hallene som er unikt for HK Vestre Toten, resten er myndigheters, 

kommunale  og særforbundets regler. 

 

Dokumentet er ment som en instruks for besøkende, og en påminner for lag som er ansvarlige for de 

aktuelle kampene. 

 

Det skal være en overordnet arrangementsansvarlig i klubben. Dette er pr i dag: Dag Terje Stenvold 

som nås på telefon  

 

Ingen, verken tilskuere eller spillere, skal møte i hallen med symptomer på noen form for sykdom.  

Alle skal sprite seg ved inngang i hallen. 

 

Maks antall spillere pr lag: Vanlige regler for den aktuelle kampen, aldersklasse eller serie 

begrenser dette.  

 

Trenere og personer som deltar i organisering og avvikling av kamparrangementet teller ikke med i 

noe totalt antall, de holdes utenfor, men skal registreres. 

 

ALLE som er i hallen skal registreres. Spillere og trenere skal registreres vha spillerlister. Trenere må 

sørge for at disse er korrekte. Trenere på arrangerende lag oppfordres til å be motstanderlag ha 

disse klare i god tid. 

 

Antall tilskuere i hall: 
 

Raufoss: 33 

Reinsvoll: 55 

 

Maks 1 ledsager/besøkende pr spiller fra bortelag, maks 2 pr spiller hjemmelag, så lenge det er 

ledige plasser. Først til mølla prinsippet gjelder. 

 

Det er merket opp på tribuner.  

Man _skal_ sitte midt på oppmerket felt, da blir det 1 meter mellom nesetipper. (Ref FHI) 

 

Alle skal sitte på sin oppmerkede plass – Ingen unntak, selv ikke for samme husstand. Det er ingen 

garanti for ledige plasser «etter hverandre». 

 

Plasser må vaskes før de tas i bruk av andre. Dette vil i praksis ikke være gjennomførbart, en forlatt 

plass vil dermed ikke åpne for å slippe inn flere tilskuere. 

 

Tilskuere som ikke respekterer reglene må forlate arrangementet. 



Spillere: 

 
Spillere skal ikke oppholde seg i tilskuerområdet i hallen, men i garderober. Her skal man oppholde 

seg på avmerket plass, 1 meter avstand. Dersom man ikke ønsker dette, må man oppholde seg 

utenfor hallen. Ingen løping mellom inne og ute. Trenere og lagledere må ha kontroll på sine lag og 

tenke igjennom gjennomførbare aktiviteter. 

 

Arrangementsansvarlig må følge med på om det blir et plassproblem i garderober, og sørge for å 

eventuelt reservere tilskuerplasser slik at alle spillere er sikret et sted å oppholde seg under 

arrangementet. Disse reserverte plassene må trekkes ut av totalt antall tilskuere og billettør må få 

beskjed om endringer. 

Pr garderobe er det plass til: 

 

Raufoss: 10 (Antall garderober 8) 

Reinsvoll: 7 (Antall garderober 3) 

 

Alle benker benyttet under kamp må vaskes/sprites mellom kamper. 

 

Adgangskontroll: 

Det skal benyttes NIF sin løsning for registrering av tilskuere. Denne skal opprettes av klubbens 

arrangementsansvarlig for hvert arrangement og denne deler ut plakater med aktuell QR kode. 

Løsningen ligger på http://qrona.nif.no og baserer seg på bruk av VIPPS eller Idrettens ID. Alle 

tilskuere som entrer hallen skal skrives inn i løsningen. 

 

Registrering foregår i billettluken med mobiltelefon og QR koder på plakat. Billettører må påse at alle 

gjør dette. 1 meter mellom personer i kø. Minimum 2 personer i billettluka. 

 

Forskjellige telefoner håndterer QR koder på forskjellige måter. QR scannere er mulig å laste ned til 

alle telefoner, noen telefoner har det innebygget i kameraløsningen. Sørg for å være kjent med din 

telefon før du ankommer hallene.  

 

Inngang betales kun med VIPPS, ingen kontanter. 1 meter mellom personer i kø. Den som tar imot 

betaling må telle antallet besøkende og dersom maks antallet nås så kan ikke flere gjester tillates inn 

i hallen.  

Billettør minner alle på spriting av hender ved betaling. 

 

Det vil ikke være praktisk mulig å vaske stoler og seter fortløpende, så når hallen er full, så er den 

full, uavhengig av om noen forlater tidligere. 

 

Kiosk: 

Det vil  - dersom det er kiosktilbud - være enkel kiosk med kun emballerte varer. All betaling skjer 

med VIPPS. Man kan medbringe egen kaffe på for eksempel termokopp. 

http://qrona.nif.no/


De som står i kiosk må utvise spesielt god hygiene. 1 meter avstand i køer. 


