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BJØRNHOLTHALLEN

Alle alltid:
•
•
•

Ikke kom om du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.
Hold avstand
Sprit hendene på vei inn og ut av hallen

Ved trening:
Laget må komme samlet og gå inn sammen med trener. Man kan ikke komme inn i hallen før laget som
trener før er kommet ut. Trener er ansvarlig for å ha oppdatert oversikt over hvem som er til stedet på
treningen. Trener melder fra til tilsynsvakt at de har kommet, hvilken klubb de er og hvor mange de er.
Det er ikke tilgjengelige garderober til bruk ved trening. Toaletter i foajeen kan brukes. Treningen skal
avsluttes 5 min før oppsatt tid slik at man er ute av hallen i tide til neste lag skal inn.
Skal man spille treningskamp i treningstiden gi beskjed på mail til bjorndal@ronhandball.no. Ved kamp
kan garderobene benyttes. Man tar ta kontakt med tilsynsvakt og de låser opp en garderobe per lag.
Man er det selv ansvarlig for at det er smittevernansvarlig tilstedet for treningskampen som har ansvar
for at smittevern og at tilskuere holder avstand. Man kan ha 30 tilskuere totalt– så lenge avstanden
overholdes og det ikke spilles flere treningskamper samtidig (derfor må man melde fra). Når man har fått
tildelt en garderobe skal laget benytte toalettet der. Har man ikke egen smittevern anvarlig med kan
man ikke ha noen tilskuere!
Det er ikke anledning til å låne kamputstyr på treningskamper (som måltavle og benker).
Ved kamp:
Laget kan komme inntil 1 time før kamp. Trener tar kontakt med mottakk som sitter i foajeen og melder
fra at de har kommet. Vi tildeler en garderobe til hvert lag, om en garderobe må brukes flere ganger på
en dag blir den spritet før nytt lag kan benytte den. Nå under korona er det alltid minst en ledig
baneflate, den vil man kunne benytte til oppvarming.
Laget må benytte seg av toalettet i garderoben. Garderobene er merket der man kan sitte.
Ved oppsatte kamper stiller vi med smittevernvakt både i hall og på tribune.
Om laget ikke registrert inni TA skal det leveres laglister til tilsynsvakten.
Vi setter opp flest mulig kamper på bane 2 slik at flest mulig tilskuere ser best mulig, også når de holder
avstand.
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Tilskuere
Vi er heldige og har en stor hall. I henhold til nye oppdaterte regler vedr smittevern kan vi nå ha 20
tilskuere per kamp. Om ikke annet er avtalt kan hvert lag ha 10 tilskuere. Alle tilskuerne må registrere
seg inn med en QR kode som er hengt opp flere steder i inngangspartiet. Billettsalg skjer også i
inngangspartiet, vi oppfordrer til å betale med Vips men har også bankterminal. Tilskuere kan måtte
vente ute eller ved oppvarmingsbanen om det er en kamp som spilles. Man kan kun sitte på oppmerkede
plasser. Tribunevaktene spriter tribunen mellom hver kamp. Man må derfor raskt gå bort fra tribunen
etter endt kamp.
Kiosk:
Vi har åpen kiosk med ett godt utvalg! Støtt håndballen og kjøp en kaffe og vaffel. I kiosken er det ikke
selvbetjening og man må også her holde avstand.

Har dere spørsmål kan dere sende mail til bjorndal@ronhandball.no (haster det kan man også ringe
Anne Hjelleset 95260663 eller Trym Haug 98201000)

Vi ønsker dere alle velkommen til Bjørnholthallen

