KAMPAVVIKLING RØA IL FOTBALL, HØSTEN 2020
BANER/ANLEGG
Når vi skal markere 5er-, 7er- og 9erbaner, så SKAL det være minimum 2 meters avstand til
nabobanen(e).
Innbyttersoner/trenersone og publikumssoner skal alltid være på ulike sider av banen. På Røa skal vi
alltid tilstrebe å ha publikumssonene utenfor oppmerkingen til 11erbanene.
EKS:
Publikum

Innbyttere

Innbyttere
Innbyttere

Innbyttere

Publikum

GARDEROBER: På Røa så unngår vi å bruke garderober, i så stor grad som mulig. Man skifter
til trenings- og kamptøy før man kommer til Røabanen.
TOALETTER kan brukes.
Hjemmelag og bortelag skal føre opp liste over alle spillere, trenere og ledere for sitt lag, der
hvor dette ikke er gjort i FIKS. Om man ikke har ferdig utfylt liste med seg, finner man
tomme lister i postkassen ved inngangen til klubbhuset. De Røa-lag som spiller hjemmekamp
på FO-banen, må ta med seg lister til kampen.

KAMPVERTER
Ved alle kamper, så skal det være utpekt en person fra hjemmelaget som er KAMPVERT.
Navn på KAMPVERT sendes til post@roail.no senest 24 timer før kampstart. Kampvertens
oppgaver er
FØR OG UNDER KAMP:

- Anvise hvor det er innbytter-/trenersoner og hvor publikum skal stå. Se eksempel over.
Underveis i kampen skal verten passe på at man bruker den sonen man er anvist til og at
publikum holder nødvendig avstand til hverandre.
- Ha oversikt over publikum og føre liste med kontaktinfo på publikum for mulig
smittesporing.
- Om kampvert mener at det totalt på Røa Idrettsanlegg er i nærheten av grensen på 200
spillere/publikummere, så skal en av kontaktpersonene i Røa IL (se under) kontaktes. Merk
at trenere/ledere/dommere ikke regnes med her.
ETTER KAMPEN:
- Få inn alle lister med de som var til stede på kampen. Leveres i postkasse ved inngang til
klubbhuset. Disse tas vare på i minst 10 dager, for mulig smittesporing.

KONTAKTPERSONER I RØA IL, SOM KAN KONTAKTES VED SPØRSMÅL:
- Per-Ivar Stokkmo, tlf 90060941, per-ivar@roail.no
- Roger Bjørn Haugen, tlf 92615431, roger@roail.no

Vedlegg til denne instruks: Liste for registrering av de som er til stede på kampen.

