Informasjon til besøkende i Siggerudhallen høsten 2020
Vi er veldig glade for at vi igjen kan ønske velkommen til håndballkamper i Siggerudhallen.
For at vi skal greie å overholde de retningslinjene vi har fått fra NHF og ha et smittefritt
arrangement ber vi om hjelp til å overholde følgende:
•

Generelle smittevernregler:
• Hold deg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon
• Hold minimum 1 m avstand, unngå trengsel
• Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon før du går inn i hallen
• Husk god hånd- og hostehygiene

•

Unngå helst kontanter, også til barna. Betal med VIPPS eller iZettle.

•

Alle besøkende bes registrere navn og telefonnummer før de går inn i hallen. Bruk helst
oppslått QR-kode som scannes med kamera på mobilen.

•

Alle tilskuere skal ha 1 meter avstand på tribunen, inkludert personer fra samme
husholdning (unntak for små barn).

•

Vær forberedt på at vi ikke kan slippe inn flere tilskuere dersom det blir fullt i hallen.

•

Vi ber om at tilskuere til hjemmelaget ikke kommer inn i hallen før tidligst 10 min før
kamp.

•

Lagene må samles ute og slipper inn samlet i gruppe.

•

Liste over spillere og trenere leveres til billettsalget ved ankomst for lag under 13 år.

Ordinære seriekamper:
•

Hvert lag disponerer maksimalt 14 plasser på tribunen. Det er kun anledning til å
se «sitt» lags kamper. Spillere skal ikke være på tribunen for å se andre lags
kamper.

•

Ingen garderober er åpne, så spillerne må komme ferdig skiftet og ha med
minimalt med ekstra klær og utstyr.

•

Lagene får varme opp innendørs i en gang, maks 50 min før kampstart.
Siggerudlag varmer opp i gangen innenfor B-inngangen. Lagene vil bli loset opp i
hallen. Spillerne blir loset rett ut fra hallen etter kampen er over, dvs alt av klær og
utstyr må tas med opp i hallen.

•

ALLE tilskuere og spillere skal snarest ut av hallen etter HVER kamp (med unntak
av lag som varmer opp og tilskuere fra bortelag til neste kamp)

Kortbaneserie, minirunder og Loppetassen:
•

Hvert lag disponerer maksimalt 8 plasser på tribunen. Tilskuere kan være i hallen
under hele arrangementet. Spillere skal ikke være på tribunen, med unntak av
korte besøk i kiosken og nødvendig kontakt med foreldre.

•

hvert lag får tildelt en garderobe ved ankomst. Vi ber om at det holdes 1 meter
avstand mellom spillerne i garderoben.

VELKOMMEN!

Inngang og oppvarmingsområder (seriekamper):

Banen og utgang (seriekamper):

