
                                                                                                                                                                

VELKOMMEN TIL HÅNDBALLKAMPER I TINDLUNDHALLEN        

Sesongen 20/21 

 

Vi ønsker alle som vil velkomne til å se kamper i hallen hos oss. På grunn av retningslinjene har 

Tindlundhallen kun kapasitet til å ta imot 85 publikummere. Det vil si at de fleste får plass når deres 

barn spiller. På grunn av kapasiteten håper vi at alle foreldre og foresatte kun oppholder seg i hallen 

når det er kamp, og trekker ut av hallen så raskt det lar seg gjøre. Spillerne vil guides ut av egne 

trenere, og foreldre oppfordres til å vente på utsiden av hallen etter kampslutt. Skulle hallen være 

låst, er det på bakgrunn av at arrangørene klargjør hallen for publikum og spillere. Det kan forventes 

å komme inn i hallen 45 minutter før kampstart.  

 

Det vil i første omgang ikke bli benyttet garderober med mulighet for dusjing etter kamp. Det vil stå 

to garderober åpne, en til hvert lag som SKAL spille kamp. Det vil si at lagene som er ferdigspilt ikke 

har garderober å trekke inn i etter endt kamp. Vi oppfordrer derfor spillere og trenere til å benytte 

banen til å ta på seg treningsdresser, før dere samlet forlater hallen. Vi håper de ulike trenerne tar 

ansvar for egne spillergrupper og påser at de opprettholder retningslinjene når de går av banen, og 

kampen er slutt.  

 

Vi benytter QR-kode som registrering ved eventuelt behov smittesporing. Denne må alle 

publikummere som skal entre hallen scanne. Både scanning og betaling vil skje ved inngangsdøren til 

hallen. Det kan scannes med smarttelefon eller sendes SMS. Vi benytter oss av kontantfri 

betalingsløsninger i både inngang og kiosk. Vi tar både VIPPS og det er muligheter for å betale med 

kort. Kiosken i hallen vil være åpen, og for at vi skal kunne bedrive forsvarlig kioskdrift vil utvalget 

være noe redusert. Men det er mulighet for både drikke og en matbit om ønskelig        

 

Det vil under ethvert arrangement være 6 voksne personer med gule vester som påser at 

retningslinjer overholdes. Skulle dere ha noen spørsmål vedrørende arrangement eller 

gjennomføring kan de benyttes for spørsmål. Vis hensyn!  

 

 

Tindlund IF har sprit tilgjengelig for publikum og vil vaske kontaktpunkter mellom hver kamp og vaske 

toalettene hyppig. Utover dette vil hallen være godt markert, for inngang, utgang og kiosk. Vi 

anbefaler likevel at hvert lag har sprit tilgjengelig i egne bagger.  

 

Vi alle ønsker at idretten skal bli tilnærmet normal igjen, og sammen må vi jobbe for å forhindre 

smitte. Er du syk eller har symptomer ber vi deg derfor om å holde deg hjemme! Om alle bruker sunn 

fornuft og forholder seg til retningslinjene kan vi kose oss med håndballkamper forhåpentligvis hele 

sesongen!  

 

VI GLEDER OSS TIL HÅNDBALLKAMPER IGJEN! VELKOMMEN        
 

Har du spørsmål angående gjennomføring av arrangement hos oss?  

Kontakt Martine Kvisvik på TLF: 91856334 // Mail: martinekvisvik@hotmail.com 


