
Smittevernstiltak for Vinstrahallen. 

1. Personer med symptomer på covid-19 skal ikke oppsøke eller oppholde seg i 
Vinstrahallen. 
 

2. Sprit hender før du går inn i bygget. 
 

3. Du skal holde minst 1 meters avstand til andre besøkende. 

 

4. Ved bruk av hallen på ettermiddag/kveld skal ansvarlig låntaker vaske over 
alle benyttede flater og utstyr som er brukt. 

 
5. På dagtid er det lærer som er ansvarlig for att dette blir gjort. 

 
 

6. Felles Lagerrom er låst og ansvarlig trener-lærer må vaske utstyr som er 
brukt.  

 
 

7. Maks 20 i treningsgrupper 

8. For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en 

gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom 

gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde 

smittevernrådene. 

9. For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom 

personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs. 

10. Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er 

nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig 

miksing mellom de faste gruppene.  
 
 

 
Hver gruppe som leier Vinstrahallen må ha en ansvarlig som følger opp dette og fører liste 
over alle besøkende i tilfelle behov for smittesporing. 

 
Håper vi med disse regler kan få en grei sesong i Vinstrahallen.  



 

 

Arrangementer for inntil 200 personer 

Fra og med 15. juni 2020 ble det åpnet for arrangementer for inntil 200 personer med krav om 

avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Blant annet er personer under 20 

år unntatt fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen. Kamper, cuper 

og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper. For mer 

informasjon, se Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter. 

Maks 20 i treningsgrupper 

For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike 

grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og 

samlet kan overholde smittevernrådene. 

For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. 

Dette gjelder både innendørs og utendørs. 

Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal 

utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene.  
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

