
Velkommen til kamp i Nadderudhallen                                                             

Gjeldende regler for alle lag i regionskamper og kortbanekamper med Jar Håndball som arrangør, 

gjeldende fra 16 oktober 2020.   

For Loppetassen/Minirunde (Intersport) sendes det ut egne innstrukser i forkant av arrangement 

NB! Nadderudhallen har 2 inngangsdører ved hovedinngangen. Den venstre skal brukes for 

Håndball og den til høyre (med vanligvis lang kø) er for svømmehallen 

Jar Håndball har også arrangement i Gjønnes/Haslum Hallen. For regler i disse hallene vises til 

regler utarbeidet av Haslum IL. For Hundsundhallen vises til regler utarbeidet av Snarøya Spkl.  

 

Hvert lag kan ha med maksimalt 22 personer, inklusive spillere, trenere, oppmenn og publikum. 

Dermed er antal tilskuere avhengig av størrelse på spiller troppen. Normalt vil det dermed være plass 

til ca. 10 tilskuere. Kiosk er begrenset til kaffe/drikke.  

Tilskuere må registrere seg i forbindelse med billettkjøp ved inngangen. Vi tar kun Vipps som 

betaling. Tilskuere blir anvist en fast plass og et er ikke anledning til å bytte plass. Alt publikum må 

vente utenfor hallen før kamp og forlate raskt ut etter kamp da det er nye publikum som ønsker å 

komme inn. Det er ikke tillatt å oppholde seg i ganger eller i inngangspartiet.  

Husk at alle, både spillere, trenere og støtteapparat MÅ være registrert i elektronisk kamprapport før 
laget går inn i hallen, gjelder alle lag fra 13 år og oppover. 

Lag som ikke fører elektronisk kamprapport (12 år og nedover) må selv skrive ut og levere liste over 
spillere,trenere og støtteapparat ved ankomst i hallen. Leveres til vakt ved inngangen. Ingen lag 
kommer inn i hallen før elektronisk kamprapport eller lister er ok. 

Alle lag må vente utenfor hallen. Husk å holde minst 1 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. 

Etter kampen må laget gå ut av banen og hallen snarest mulig slik at det kan bli klargjort før neste 

kamp. 

Velkommen til en trygg kamp i Nadderudhallen.  

 


