Velkommen til kamp i Konnerudhallen!
Ved gjennomføring av kamper gjelder de generelle råd og retningslinjer som er gitt av
Helsemyndighetene, og veilederen for kamper og arrangementer fra Norges
Håndballforbund. Disse er det svært viktig at vi tar på alvor slik at vi bidrar til å hindre
smittespredning. Nye retningslinjer fra myndighetene vil føre til endringer og oppdateringer
i dette dokument. Situasjonen er pr i dag at det kan maks være 200 personer til stede inne i
hallen, uansett hvilken funksjon de har.
•

Er du syk eller har symptomer på smitte så SKAL du holde seg hjemme.

•

Alle skal ha gode hånd- og hostehygiene i hallen vår.

•

Det er kun på spilleflaten og i kampsituasjon at det er anledning til å fravike 1-meters
regelen.

•

Alle som er tilstede i hallen må registreres med navn og telefonnummer ved å sende
kodeord: KONNERUD fornavn + etternavn til nummer 26114. Barn i følge med
foresatt legges til med navn i samme melding. De elektroniske navnelistene slettes
etter 10 dager.

•

Billett må kjøpes via Vipps.

•

På en bane og i innbyttersonen kan det være maksimalt 50 personer. Dette er alle
personer uansett funksjon.

•

Bruk av garderober er tillatt, og blir rengjort mellom hvert lag.

Arrangørens ansvar
Drift/arrangement ansvarlig har hovedansvar for arrangementet og at smitteverninstrukser
følges. Det skal til en hver tid være tilstrekkelig antall funksjonærer som innehar informasjon
og opplæring til å ivareta punktene som er listet opp under:
•

Registrering og innsamling av kontaktinfo for deltakere. Det skal føres oversikt over
ALLE som inngår i arrangementet.

•

Rutiner for å overholde maksgrensen på 200 deltakere.

•

Vakter på tribunen for å tilse at 1-metersregelen overholdes.

•

Toaletter skal ha forsterket renhold og kontaktflater skal rengjøres hyppig.

•

Vakter som loser utøverne inn og ut av banen før kamp, i pausen og etter kamp.

•

Vakter til å ta seg av renhold av innbytterbenker ved eventuelt sidebytte og mellom
kamper. Likeledes skal sekretariats bord samt andre kontaktflater og utstyr rengjøres
(minimum ved bytte av funksjonærer).

•

Speakertjeneste som opplyser om gjeldende retningslinjer for hallen, der dette er
mulig.

Nødvendig smittevernutstyr som skal være til stede:
•

Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler.

•

Tørkepapir.

•

Engangsmopper til å tørke væske på banen ved behov.

•

Egnet sted til å kaste avfall

Hjemmelaget skal stille med to kampverter som følger opp rammene for gjennomføring av
kampen og at smitteverntiltak overholdes. Hjemmelaget skal være tydelig i
kommunikasjonen i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt,
antallet personer og rutiner for føring av lister.
Oppdages det at syke personer og/eller personer med symptomer er tilstede under kamper
SKAL klubben varsles umiddelbart av trener/lagleder for det aktuelle laget.
Det er lagene som er pliktig til å selv registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat
som er med i gruppen til den aktuelle kampen. I de klassene og nivåene hvor det brukes
elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig. Kamprapporten er et avgjørende verktøy for å
drive smittesporing, og må til en hver tid være oppdatert.
Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag, eller
personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk, og til
spillerne under time-out.
Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter
bruk av pc/nettbrett.
Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de områdene
som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer.

På håndballbanen
•

1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken.

•

Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre. Vær kreativ!

•

Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters
avstand.

•

Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal
spillere og dommere overholde 1-metersregelen.

•

Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte
samme side og innbytterbenk i begge omganger. For kamper i LERØYserien,
juniorklassen og seniorklassen oppfordres lagene til å benytte samme side i begge
omganger, men sidebytte skal tillates dersom et av lagene ønsker dette.

•

Til innbytterbenk benyttes det nå stoler med 1-meters avstand. Renhold av stoler
skal gjennomføres av arrangør når nytt lag skal benytte innbytterbenken.

•

Ved arrangement i barnehåndballen (4-er-håndball) kan det arrangeres på to flater
per ordinære håndballbane. Deltakerne skal komme inn og forlate banen etter
anvisning fra arrangør.

Kioskens ansvar
Dersom kiosk eller annet utsalgssted skal benyttes under arrangementet, gjelder følgende
retningslinjer:
•

Det skal oppnevnes en ansvarlig for utsalgsstedet.

•

Kiosken/utsalgsstedet skal følge de generelle regler for serveringssteder.

•

Det er ikke tillatt med selvbetjening av kaffe, drikke eller mat. Alt skal serveres i
porsjoner av de som betjener utsalgsstedet. Mat skal serveres i enkel innpakning.

•

Det bør være oppmerket avstandslinjer i område for kundene.

•

Godt renhold og tilgjengelig håndsprit eller liknende skal være satt frem.

•

Vurder innholdet i utsalgsstedets meny, slik at det gjøres så enkelt som mulig å
overholde smittevern.

•

Vurder plassering av utsalgsstedet med hensyn til å unngå opphopning av
mennesker, og at det ikke hindrer inngang og utgang til spilleflatene, tribune og
inngangspartiet til hallen.

•

Legg til rette for kontaktløs betaling via kort eller telefon.

Sammen kan vi begrense smitte – takk for at du bidrar.

