
 

Til alle som skal på kamp i Vangshallen 

Vang IL har på lik linje med alle andre klubber og lag, restriksjoner som følge av Covid-19 

situasjonen. Vi ønsker derfor å opplyse om følgende tiltak, slik at alle får glede av 

arrangementet. 

• Vi følger NHF sin veileder for kamper og arrangement 

• Vi følger NHF sin protokoll for barne og ungdomshåndball 

• Vi følger FHI sine retningslinjer 

• Vi følger råd fra kommunelegen 

• Vi har utarbeidet egne retningslinjer for trening og kamp 

 

Smittevernets gylne treenighet gjelder selvsagt : 

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. 

 

 

 



• Det er i utgangspunktet ikke muligheter for oppvarming inne i hallen. Det er fine 

muiigheter til oppvarming ute. Hvis det blir tid mellom kampene kan det varmes opp 

i hallen. 

 

• Hvert lag får et bord i foajeen merket med lagets navn. Her kan man ha bagger osv, 

og oppholde seg mellom kampene. Det er ikke nok garderober åpne, slik at de som er 

åpne, kun skal benyttes til å skifte i. Alle må følge merkingen i garderobene i forhold 

til avstand. 

• Lagleder/trener har ansvar for ajourført liste over spillere og støtteapparat. Det må 

enten bekreftes at spillerlisten som er ført i TA er korrekt, det kan leveres i hallen, 

eller listen kan sendes på epost til vangilhandball@gmail.com  

 

• En meters avstand gjelder også på innbytterbenken 

 

• Det er hånd og overflatedesinfeksjon tilgjengelig, men alle lag må også ha med egen. 

 

• Det håndhilses ikke, kun fot og albue-hilsing 

 

• Kun drikkeflasker er tillatt inne i hallen, ikke annen mat og drikke 

 

• Lagledere oppfordres til å holde laget mest mulig samlet, om nødvendig kan man bli 

bedt om å vente ute til hallen er gjort klar og tømt. 

• Det gjennomføres 1- meters regel på tribunen, uavhengig av om man er i samme 

familie. 

 

• Pga restriksjonene har vi begrenset antall tribuneplasser. (Ca 80) Ved stor pågang kan 

publikum derfor bli stoppet i døra og må vente til det blir ledig plass. 

 

• Alle må forlate hallen så fort som mulig, når deres lag er ferdig spilt. 

 

• Alle tilskuere uansett alder, må registreres ved inngangen med navn, telefonnummer 

og bostedskommune. Listen blir oppbevart i 10 dager, for så å makuleres. 

 

• Det anbefales å betale med Vipps, både ved inngang og i kiosken 

 

• Kiosken er åpen med noen restriksjoner 

 

• Overflater vaskes og det gjennomføres ekstra renhold og desinfisering 

 

• Det vil være hallverter med vest som skal sikre sikker gjennomføring av 

arrangementene. Vennligst respekter deres beskjeder og instrukser. De er til for alles 

beste! 
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