Velkommen til Stabæk Håndball og Nadderud Arena
Vi ønsker dere velkommen til kamp i Nadderud Arena. Vi sørger for at alle våre arrangementer er trygge
med god fokus på smittevern. Retningslinjer fra NHH og NHF må følges og vi vil derfor spesifisere
følgende:
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Alle publikum må registrere seg og kjøpe billett ved ankomst til arenaen
Det er plass til 33 publikum pr. kamp pr. bane. KUN sitteplasser og ingen ståplasser. Bane 1 er
nærmest inngangen, bane 2 lengst inn i hallen.
Det er tydelig merket hvor man kan sitte eller stå og det er kun tillatt å benytte oppmerkede
plasser. Dette gjelder også familie
Det er kiosksalg under hele arrangementet
All betaling via VIPPS eller kort. Ingen kontantbetaling
Vi ønsker maksimalt 3 voksne pr. lag inne på banen. Inntil to trenere, og en støtteapparat.
Husk at alle, både spillere, trenere og støtteapparat MÅ være registrert i elektronisk
kamprapport før laget går inn i hallen.
Lag som ikke fører elektronisk kamprapport må selv skrive ut og levere liste over spillere, trenere
og støtteapparat ved ankomst i hallen. Leveres til den som er ansvarlig for billetter.
Ingen lag kommer inn i hallen før elektronisk kamprapport eller lister er ok
Alle lag må vente utenfor hallen. Husk å holde minst en meter avstand!
Laget kommer inn når det er klargjort og desinfisert på banen. Det blir gitt tydelig beskjed når
det er klart
Grunnleggende oppvarming må gjøres utendørs
Garderober er dessverre ikke åpne
Under kampen må trenere og støtteapparat hjelpe til med å sørge for at spillerne sitter med
minst en meters avstand. Det blir tydelig merket hvor spillerne kan sitte.
Det skal ikke byttes side etter pausen i regionskamper til og med 16 år. Lagene kan ta med seg
bager inn på banen som settes ved siden med en meters avstand
Etter kampen må laget gå ut av banen og hallen snarest mulig slik at det kan bli klargjort før
neste kamp. All prat i laget etter kampen SKAL foregå utenfor hallen. (En trener må signere
elektronisk før man forlater banen)

