
Koronavettregler Teie fotball  
Informasjon til spillere, foresatte og rolleinnehavere 
[Gjeldende fra 09.august 2021] 
 
Aktiviteten i Teie idrettspark skal til enhver tid følge rammene gitt av helsemyndigheter, NIF og NFF. 
Tiltakene iverksettes for å minimere risikoen for smitteoverføring. Vårt mål er at alle skal føle seg 
trygge når de er på trening i Teie IF.  
 
Hovedpunkter  

 Føler du deg syk, bli hjemme  

 Husk god håndhygiene- og god hostehygiene. Unngå spytting og «snyting» på banen. 

 Ikke del drikkeflasker. 

 Det er fortsatt anbefalt at man holder 1 meter avstand til de man ikke er i samme husstand med. 
Det er imidlertid unntak for spillere, trenere og dommere i selv trenings- og kampsituasjonen.  

 Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med navn, tidspunkt 
og telefonnummer (lagleders ansvar)  

 Miks i minst mulig grad med andre grupper (lag).  

Garderober/toalett/ kiosk 

 Toalettene er åpne, husk anbefalingene om 1 meters avstand ved kø. Alle oppfordres til å være 
ekstra oppmerksomme på å utføre god håndhygienen.  

 Ved bruk av garderober er det trener/ lagleder sitt ansvar å minne på anbefalingene om å holde 
avstand.  Kun en treningsgruppe tilstede i garderoben om gangen.  

 Husk avstand i kioskkøen.  
 
Treninger 

 Alle personer på trening skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig 
smittesporing. 

 En treningsgruppe bør være fast over tid og det anbefales som hovedregel en gruppestørrelse på 
inntil 40 spillere utendørs og 30 innendørs. Det er mulig å ha spillere med ulik alder i gruppene. 
Ledere, trenere kommer i tillegg. 

 Gruppene skal som hovedregel holdes adskilt, men det er mulig å spille kamper på tvers av 
grupper i klubben 

 Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men de skal være 
separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre. 

 
Idrettsarrangement (kamper, cuper mm) 

 Både barn, ungdom og voksne får unntak fra avstandskravet og kan delta på idretts- og 
kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser (nasjonalt). 
Unntakene om avstand gjelder ikke for publikum. 

 Når det ikke er faste plasser kan det maksimalt være 200 i hver kohort (treningsfelt), og total 800 
personer (200 x4) tilstede i parken til samme tid. Det skal ikke være kontakt mellom kohortene. 
For barne- og ungdomsfotballen regnes spillerne inn i kohortantallet.  

 Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de skal være separate, og de 
skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2 m inklusiv innbyttersoner og 
publikumsoner, se regler for baneinndeling 

 Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men de skal være 
separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre. 

 
 



Gjennomføring av kamper  

 
Hjemmelagets ansvar  

 Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt.  

 Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo.   

 Det skal informeres om hvorfor det føres lister.  

 Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten som har ansvar for 
oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak  

 Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, 
antallet personer og rutiner for føring av lister.  

 Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til 
banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se 
regler for baneinndeling  

 Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som 
ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.   

 Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan 
følges under hele kampen.  

 Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. 
på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.  

 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.  

 Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.  
 
 
Bortelagets ansvar  

 Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. 
på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.   

 Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet.  

 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.  

 Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som eksempel i 
kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om ansvaret ligger hos hjemmelaget, at 
bortelaget har oversikt og kontroll på egne spillere, trenere, ledere og publikum.  

 Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om oppmøtetidspunkt, 
kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.   

 Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.  
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