
 

Vaaler IF Håndballgruppa 
Retningslinjer i Vålerhallen ved håndballkamper 
 

Til besøkende i Vålerhallen 
 
Nedenfor er rutiner/retningslinjer for kamparrangementer i Vålerhallen, slik at spillere, trenere, 
lagledere, publikum og funksjonærer skal få så trygge rammer rundt kampaktiviteten som mulig, 
og at man overholder smittevernreglene. Kamparrangementet skal gjennomføres i h.h.t. 
Protokoll for barne- og ungdomshåndballen, Veileder for kamper og arrangement, samt NIF’s 
Smittevern for idrett (Covid19). Trener og lagleder har ansvar for at sitt lag overholder 
retningslinjene og Vaaler IF skal legge til rette for at det kan overholdes. 
 
Personer som er i karantene eller syke med luftveissymptomer kan ikke komme inn i hallen!. 
 
For å kunne overholde smittevernregler om blant annet å kunne holde minst 1 meters avstand, vil 
det si at det kan være begrensninger på hvor mange hvert lag kan ha med seg. Lagleder vil i 
forkant av kampen motta informasjon med totalt antall personer laget kan møte opp med (dette 
er inkludert publikum, spillere, trenere og lagledere).  
Hallen har en tilskuerkapasitet på totalt 70 stk. Dersom det er fleire lag i hallen teller spillere og 
lagledere på ikke-spillende lag som tilskuere. 
 
Tribunen har blitt delt opp i soner for å redusere smittefaren mellom ulike lag/kommuner. Både 
laget/spillerne og publikum skal kun være i sin sone når de er på tribunen (bortsett fra ved bruk av 
toalett og kiosk). Det vil være markert der du skal sitte. Arrangementet er kontantløst, i kiosken og 
ved kjøp av billett kan det kun betales med Vipps. Det utføres ekstra renhold/spriting av 
kontaktflater og rydding. Det vil være stasjoner med anti-bac og renholdsmidler i inngangspartier, 
ved banen og på tribunen.  
 
 
PUBLIKUM: 
 
Ankomst/avreise: Publikum skal bruke hovedinngangen. Benytt anti-bac ved inngangsdøren ved 
ankomst og avreise. Alle må registrere seg med navn og mobilnummer ved ankomst. Gå rett opp 
på tribunen etter at billett er betalt. 
 
Tribunen: er delt opp i publikumssoner. Dere skal kun oppholde dere i sonen merket for deres lag 
(bortsett fra ved bruk av toalett og kiosk). Vent med å gå i kiosken om det er lang kø og respekter 
at det kun er få tilskuerplasser. Eget ansvar å følge avstandsregelen på 1m og smittevernreglene. 
 
Kiosk: Kiosken er åpen, men kioskmenyen er justert grunnet smittefare. Det er ikke tillatt med 
selvbetjening av kaffe, drikke eller mat. Husk å hold avstand i køen. Kun Vipps-betaling. 
 
 
SPILLERE/TRENERE/LAGLEDERE: 
 
Ankomst/avreise: Bruk inngang baksiden av hallen (merket Inngang/Garderober). Benytt anti-bac 
ved inngangsdøren ved ankomst og avreise. Spillere, trenere og lagledere som er oppført på 
kamprapporten trenger ikke registreres ved ankomst til hallen. Lagleder sørger for ajourførte 



lister/elektronisk kamprapport over spillere/støtteapparat. 
 
Garderobe: Laget skal kun benytte merket garderobe (med toalett). Dusjene kan ikke benyttes. 
Kontaktflater blir rengjort før dere kommer og ved avreise. Spillerne skal være ferdig skiftet ved 
ankomst, men tar av yttertøy, dress, skifter sko osv. i garderoben. Laget blir i garderoben til trener 
følger dem opp til hallen. Skal toaletter benyttes under kamp/oppvarming, bruk toalettet i 
garderoben. Husk hold avstand! 
 
Forflytting: Følg skilting mellom garderoben og hallen.  
 
Oppvarming: Fasiliteter for oppvarming avhenger av arrangementstype og antall lag. Hvert lag får 
bruke hallen til oppvarming før kampen hvis banen er ledig. Utover dette må oppvarmingen foregå 
ute. Ta derfor med utesko til oppvarming. Hallen kan ikke benyttes til oppvarming i pausen mellom 
1. og 2. omgang i spillende kamp. Benytt kun egne lags baller. 
 
Banen: Ingen spillere skal gå inn i hallen/på banen før alle personer fra forrige lag har forlatt 
hallen/banen. Det skal holdes 1m avstand i alle situasjoner bort sett fra i oppvarming og kamp. 
Overhold 1m merkingen på innbytterbenken. Ingen håndhilsning, kun albue eller fot. 
 
Pause: Spillere, trenere og lagledere kan gå opp på tribunen i pausen mellom kamper. Det er ikkje 
tillatt å gå igjennom hallen for å komme på tribune. Må gå ut, rundt bygget til hovedinngang. 
Tribunen er delt opp i  publikumssoner. Dere skal kun oppholde dere i soner merket deres lag, 
bortsett fra når dere er i kiosken. Benytt trappene merket inn og ut ved kiosk. 
 
Når kampen er slutt ønsker vi at alle forlater hallen så fort som mulig. 
 
Det er viktig at alle holder på smittevernets grunnprinsipper: 
• Hold minst 1m avstand (når man ikke er i oppvarming-/kampsituasjon) 
• Bli hjemme hvis du er syk! 
• Vask hendene ofte og grundig, eller bruk anti-bac. 
• God hostehygiene. 
 
Meld fra til styreleder i Vaaler IL Håndball, Ole Petter Venstad 90516932, om det blir påvist smitte 
av Covid19 hos en spiller, trener, lagleder eller publikum som har vært i Vålerhallen. 
 

 
 
 
 

Til slutt oppfordrer vi til Fair Play og god kamp! 

 
Vennlig hilsen 

Håndballgruppa i Vaaler IF 
 

 


