
 

 

 

INTERNE RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV KAMPER I 

MALVIKHALLEN – Covid 19 smittevern (revidert 12.11.20) 

 

Generelt 

Ved ankomst Malvikhallen skal personer (ikke spillere og trenere) registrere seg ved å bruke 

QR kode på smittevernsplakat. Spillere og trenere som er registrert i TA (min håndball), 

trenger ikke å registrere seg ved ankomst. ALLE personer skal benytte seg av håndspriten 

som blir tilgjengelig ved inngang hos smitteverns-vakten. Ingen skal oppholde seg i ganger, 

vrimleareal eller andre steder i bygget. Publikum skal være på tribune på anviste plasser med 

minst 1 meters avstand. Unntaket er der det er oppmerket familiesoner hvor 2 og 2 fra 

samme husholdning kan sitte sammen. Kiosken vil nå være stengt. Når kampen er slutt, må 

publikum forlate bygget umiddelbart. Det vil ikke være anledning til å vente på spiller 

innendørs.  

Restriksjoner besøkende 

• Det er KUN spillere, trenere, dommere og sekretariat som har lov til å oppholde seg 

på baneområdet i hallen.  

• Det er kun tillatt med maks 50 personer pr. arrangement, inkludert publikum og 

spillere. Funksjonærer kommer i tillegg, som sekreteriat, dommere, trenere og 

smittevakter.  

• Våre egne lag vil kunne ha en tilskuer pr deltagende utøver.  

• For bortelaget gjelder maks 3 tilskuere, som beskrevet i publisert veileder for kamp 

(dok velkommen til kamp). Denne veilederen brukes for å informere besøkende lag 

og publiseres i tillegg på samlesiden for veiledere på regionens nettsider.  

 

I forbindelse med kamp, må hvert lag stille med følgende personer:  

- 2 personer til sekretariat. 

- 2 personer til smittevernvakt.  

 

Smittevernvakt/kampvertenes oppgaver: 

• Må møte minst 15 min. før kampstart og være til stede minst 15 min. etter 

kampslutt, eller så lenge at man overlapper neste vakt. OBS! Dersom det ikke er 

kamp før eller etter egen kamp, må vakten møte opp minst 40 min før, eller så snart 

eget lag møter opp. Det er hjemmelagets ansvar å sjekke banedagboken for 

Malvikhallen. 

• Skal stå ved hovedinngang til hall og inngang tribune for å sørge for desinfeksjon av 

hender og at alle har registrert seg elektronisk via QR-koden.  



 

 

• Skal påse at alle holder minst 1 meter avstand.  

• Skal sørge for overflate/punktvask etter endt arrangement på tribuner, rekkverk og 

dører tilknyttet tribune. Vaskemiddel og kluter settes ut der vakt skal oppholde seg.  

• Skal sørge for at publikum forholder seg til gjeldende smittevernregler og forlater 

bygget umiddelbart etter kampslutt.  

• Skal sørge for at ingen oppholder seg i «vrimlearealene».  

• Holde oversikt slik at antall personer ikke overstiger 50 personer. 

 

VIKTIG! Smittevernvakt skal ikke forlate bygget før de er avløst av neste ansvarlige, ved 

kamper som spilles rett etter hverandre.   

 

Trenere/støtteapparatets oppgaver: 

• Trenere har ansvar for å sjekke at spillere og støtteapparat er registrert.  

• Støtteapparat for hjemmelaget har ansvar for overflatevask av berøringspunkter i 

hall, garderober og WC tilknyttet hallen etter kamp, som er lik rutiner for treninger.  

Sekretariatets oppgaver: 

• Sekretariatet foretar overflatevask på alle flater i deres område, før nytt sekretariat 

overtar.  


