
 

Sonemøte, Sunnmøre 17.11.20 

Teams.  
Tilstede: Bergsøy, Aksla, Blindheim, Ellingsøy, Hødd, Langevåg, MSIL, Spjelkavik, Rollon, Stranda, 
Sykkylven, SIF/Hessa, Vigra, Valder, Volda, Ørsta, Fiskerstrand, Godøy, Haram, Skodje.  

Soneleder Einar Nordhus, klubbrådgiver Stian Oldervik og Frank Robert Vik samt Kristian Valstad. 

 

Agenda 

-Velkommen 

-Idrettens rolle under pandemien 

-Protokoll for kamp og arrangement 

-Utsatte kamper 

-Omberamminger 

-Anleggsoversikt 

-Lokale saker 

 

Velkommen 

Kort velkommen fra Soneleder. 

 

Idrettens rolle under pandemien 

Kristian Valstad presenterte, ingen spørsmål eller kommentarer. 

 

Protokoll for kamp og arrangement 

Kristian Valstad presenterte.  

Ble en del spørsmål/presiseringer om antall tilskuere i hallen under arrangement.  

Det er mulig å kansellere 9/10 års turneringer, men Region Nord ønsker først og fremst at man 
prøver å bytte arrangement dato med andre klubber. 

 

Omberamming 

Kristian Valstad presenterer, ingen spørsmål eller kommentarer. 

 

 



 

Lokale saker 

-Stranda, all aktivitet innstilt ut november 

-Ørsta, ønsker at bortelag sender lister med kontakt info på spillere slik at det letter arbeidet med 
kontakt ved eventuell smitte  

-Toppserien vil gå som normalt fremover, følges opp kontinuerlig. 

-Innspill fra flere klubber om at vi er for dårlige til å oppdatere kontakt opplysninger til 
lagledere/trenere i Turneringsadmin. Vi oppfordrer alle klubber til å gå inn å sjekke at deres 
opplysninger er korrekt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKSEMPEL FRA HØDD – INFO TIL GJESTENDE LAG 

Hei	alle,	

Her	kommer	en	oppdatering	for	dere	som	skal	på	dugnad	på	arrangementet	vårt	i	Ulstein	Arena	
i	morgen	29.	august.	De	normale	oppgavene	og	rutinene	regner	jeg	med	dere	har	friskt	i	minne	
fra	tidligere	kamphelger,	men	nedenfor	har	jeg	prøvd	å	liste	opp	alt	vi	må	tenke	på	i	tillegg	på	
grunn	av	Covid-19	

Ber	om	at	alle	leser	håndballforbundet	sin	veileder	for	smittevern	før	dere	kommer	i	morgen:	

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/	

Generelt:	

• Personer	som	ikke	er	friske/	har	symptom	på	forkjølelse	har	ikke	adgang	til	Ulstein	
Arena.	

• Husk	god	håndhygiene	gjennom	hele	dagen.	Bruk	håndsprit.	
• Vis	hensyn	og	hold	avstand!	
• Utenfor	bana	gjelder	1-metersregelen	for	alle	J	(unntatt	de	som	tilhører	same	husstand)	

Lagleder:	

• Passe	på	at	spillere	og	trenere	holder	1	meter	avstand	på	innbytterbenken	

Billett/Adgangskontroll	,	2	personer	

• Vi	MÅ	ha	oversikt/lister	over	alle	som	oppholder	seg	i	hallen	med	Navn	og	
telefonnummer	(+evt.	mail)	

• Vi	har	forhåndsregistrert	alle	spillere,	trenere,	lagleder,	alle	som	er	på	dugnad	og	en	del	
publikum	på	to	excel	lister.	Jeg	skriver	ut	kopier	av	listene	til	dere	som	skal	ha	
adgangskontroll/billett	

• Listene	vil	ha	noen	blanke	linjer	på	slutten	slik	at	vi	evt.	kan	registrere	noen	ekstra	ved	
behov.	Vi	ser	i	løpet	av	kvelden	om	vi	har	noen	billetter	ledig	for	salg	i	døra.	

• ALLE	(inkl.	spillere/trenere/dugnad/styre)	skal	registreres	og	få	et	stempel	på	hånden	
når	de	ankommer	hallen.	Må	vise	stempel	for	å	komme	inn	igjen	hvis	de	har	vært	ute.	

• Dere	må	minne	om	minimum	1	meter	avstand	også	på	tribune.	Gjelder	ALLE	utenom	de	
som	tilhører	samme	husstand	

• Dere	bør	oppfordre	publikum	til	å	sitte	på	samme	plass	gjennom	hele	dagen	
• Vi	har	et	felt	på	tribune	som	er	reservert	for	det	laget	som	ikke	spiller	kamp:				

10.00	-	12.30					Lag	1	

13.00	-	15.30					Lag	2	

16.00->																Lag	3	

	

Sekretariat	4	personer	

• 1-meter	mellom	de	som	sitter	i	sekretariatet	-		



Kiosk	4	personer	

• Kun	en	person	skal	betjene	en	kaffetrakter,	et	vaffeljern	eller	lignende.	Sprite/vaske	hvis	
man	bytter	

• Maten	må	serveres	/	legges	opp	på	fat	og	kaffe	må	skjenkes	av	dere.	Bruke	klype,	
kakespade	eller	lignende.	Kun	en	person	betjener	en	kaffekanne	

• 1	meter	avstand	i	køen	og	mellom	dere	som	står	i	kiosken	

Covid-19	vakt	4	personer	

Minne	om	avstand	i	hallen	og	på	tribune	

• Område	på	tribune	som	er	reservert	for	spillere/lagledere	må	vaskes	mellom	hvert	lag	
dvs.	kl	12:30	og	15:30	

• Innbytterbenker	må	vaskes	mellom	hver	kamp	(og	i	pausen	hvis	det	blir	bestemt	at	man	
skal	bytte	side)	

• Sekretariat	må	rengjøres	ved	vaktskifte	etter	kamp	nummer	2	
• Sjekke	toalett	jevnlig	gjennom	dagen.	Fylle	på	såpe/sprit/papir	ved	behov	
• Generell	rengjøring/spriting	av	tribuneområde	gjennom	dagen	(benker/rekkverk	etc)	

	

Det	ble	en	laaang	mail,	men	tenker	dette	skal	gå	greit.	

		

Velkommen	til	kamp	og	Heia	Hødd!	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

EKSEMPEL FRA HØDD – INFO TIL DOMMER 

Velkomen til 

Kvalifisering Toppserien J16 



Viktige retningslinjer . dommarar 

 

o Personar som ikkje er friske/ har symptom på forkjøling har ikkje tilgong til Ulstein Arena. 
o Alle som kjem til hallen må gå inn via tribuneinngang for registrering. Alle deltakara skal 

påføre handsprit og stå oppført på klubben si oversikt, før ein kan gå inn i hallen. 
o Det er ingen handhelsing før eller etter kamp. Alternativ helsing organiserast av dommerane. 
o Det er kun på spelebanen (20x40) og i spelesituasjoner det gis høve til å fravike  

avstandsregelen på 1 m.  
o Dommar bør unngå fløytebruk rett mot ein annan persons ansikt. 
o Ikkje lån bort fløyte, penn og liknande til andre. 
o Det er lagt inn god tid mellom kvar kamp slik at arrangør har tid til å vaske alle brukte flater. 
o Husk god håndhygiene gjennom heile dagen. Bruk handsprit. 
o Vis omsyn og hald avstand!  
o  

- utanfor bana gjeld 1-metersregelen for alle J 


