⚽️⚽️ INFORMASJON VEDR KAMP HOS LIER IL ⚽️⚽️

Vi gleder oss til å spille kamp mot dere her hos Lier IL på Tranby. For å sikre at vi gjennomfører
kampen på en trygg og god måte så henstiller vi til at dere følger følgende punkter:
•

Vedlagt finner du deltakerliste, og vi ber om at du printer ut og fyller ut navn på alle
spillere og navn + mobiltelefonnummer på alle lagledere/trenere som kommer til kampen.
Denne leveres til kampvert før kampen.
•

Lier IL sitt lag vil stille med 1 eller flere kampverter til stede under kampen, og disse vil
ha på markeringsvester for å være synlige. Kampverten(e) har en utvidet rolle med å se til at
smittevernreglene overholdes, og at navn og telefonnummer til publikum blir registrert. Lister
vil bli oppbevart av klubben i 14 dager etter kampen, i forbindelse med evt smittesporing.
•

Kampverten(e) skal også påse at banen er delt opp i tre ulike soner. En sone for trenere, en
sone for innbyttere og en sone for publikum. Vi henstiller til at publikum står på oppmerket
område på motsatt side av trenere og spillere.
•

NFF sitt koronareglement regulerer at det kan være maksimalt 200 person totalt på hele
fotballANLEGGET. Fordi vi gjennomfører kamper på mange baner samtidig, er det dessverre
behov for å begrense antall tilskuere som kan overvære kampen. Vi ber derfor om at dere
stiller med maksimalt 1 tilskuer per utøver for årskull 2010-2014 / 0.5 tilskuer per utøver i
årskullene fra 2009 og eldre. Denne begrensningen gjelder ikke personer som er
trenere/lagledere for laget og som da ventelig stiller i lagets overtrekksdrakt.
•

Lagene skal begge ha en medisinsk ansvarlig. Medisinsk ansvarlig skal umiddelbart få
beskjed hvis noen i en husstand får symptomer på luftveisinfeksjon.
•

Husk å holde 1 meters avstand og vask hender! Antibac vil være tilgjengelig på
anlegget/banen ved vannposten.

Vi oppfordrer alle til å være lydhøre overfor kampvertene og deres medhjelpere, slik at vi får
avviklet kampen på en god måte😀☀️

⚽️⚽️Vel møtt til kamp ! ⚽️⚽️
Mvh
Lier IL Fotball

