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Idretten står ovenfor en stor innsats med hensyn å hindre smitte av 

COVID 19. Randesund IL skal være en klubb som respekterer og følger 

NHF`s og Folkehelseinstituttets anbefalinger under den pågående 

pandemien. Lagsansvarlige skal gjennomgå disse retningslinjene med 

alle spillere, ledere og foreldre før aktiviteten kan starte opp for fullt. 

Randesund IL ønsker disse retningslinjene for å unngå smitte i 

klubben. 

 

 



 

1. Informasjon om hygiene 

 

 
 

Folkehelseinstituttet har laget en informativ plakat for forebygging av 

smitte. Denne er godt kjent fra både skoler, butikker og offentlige 

steder i Norge. Denne plakaten henger også godt synlig i Sukkevann 

på flere steder, blant annet ved alle innganger. Det er i hallen plassert 

håndsprit ved alle innganger, ved inngangen til styrkerommet og flere 

steder på tribunen i begge idrettshallene. Disse skal brukes av alle når 

de kommer inn i hallen, og av alle når de forlater hallen. 

Unngå fysisk kontakt som ikke er relatert til kontakttrening. 

 



Hvis noen på et lag føler seg dårlig, eller har symptomer på 

forkjølelse, feber eller andre symptomer relatert mot COVID 19 skal 

trener kontaktes umiddelbart. Trener er forpliktet til å varsle 

administrasjonen for videre rådføring om eventuell karantene og 

testing på spiller(e) eller lag. 

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning: 

1. Syke personer skal ikke delta på trening - aldri. 
2. God hygiene skal praktiseres på trening - alltid. 
3. Redusere kontakt mellom personer. 

 

2. Reglement for bruk av hallen 

 
- Lag som skal trene i hallen skal møtes samlet utenfor hallen, 

venter på ansvarlig leder låser opp, og gå samlet inn i hallen 5 

minutter før trening. Foreldre har ikke adgang til trening! 

- Alle som går inn i hallen SKAL vaske hendene med håndsprit. 

- Laget går samlet til en ledig del av tribunen med god avstand.  

- Ingen får gå på banen før alle på det forrige laget har forlatt 

banene og gått til sin sone på tribunen. 

- Det skal holdes god avstand (minimum 1 meter) til gruppene 

som er i hallen før og etter din trening. 

- Det skal IKKE benyttes garderober. Alle skal skifte og dusje 

hjemme (Unntak her er damer 1. div som har egne regler). 

- Drikkeflaskene skal fylles hjemme, og skal kun benyttes av en 

person. 

- Styrkerom er stengt av kommunen inntil videre, og skal ikke 

benyttes. 
- Laget skal etter endt trening samles i sin sone på tribunen, og 

gå samlet ut av hallen sammen med trener, og holde god 

avstand.  



 

3. Topphåndball 

Topphåndball omfatter eliteserien og 1. divisjon. 

Se fullstendig info fra NHF her: 
https://www.handball.no/nyheter/2020/07/topphandballens-retningslinjer-for-trening/   

- Kan trene fullkontakt 

- Alle spillere og medlemmer i støtteapparatet må screenes 

- Det leveres rapport på egen helsetilstand hver dag til lagets 

medisinske ansvarlig 

- Klubben rapporterer hver måned status i gruppen til NHF 

- Egne regler for renhold for topphåndballen. 
 

Dette betyr at damer senior 1. divisjon har en egen garderobe og 

eget toalett i garderoben som kun de skal benytte i hallen. Denne 

garderoben er godt merket, og det er eget renhold av den 

garderoben som ivaretar topphåndballreglene.  

 

4. Breddehåndball senior (over 20 år) 
- Kan ikke trene med fullkontakt. 

- Minimum 1 meters avstand mellom utøvere både før trening, 

under trening og etter trening. 

- Kan ikke spille kamper eller treningskamper. 

- Anbefalt gruppestørrelse på inntil 20 personer. 

 

5. Barne/ungdomshåndball  

 
- Spillere opp til og med 19 år kan trene normalt, under 

forutsetning av at man overholder retningslinjer og 

anbefalingene om gruppestørrelse på maksimalt 20 personer og 

https://www.handball.no/nyheter/2020/07/topphandballens-retningslinjer-for-trening/


faste grupper. Er gruppen flere enn 20 må hallen deles i 2 med 

skillevegg. Alternativt må noen trene ute eller i styrkerom. 

Gruppene som er samlet på ett område MÅ ikke overstige 20. 

- Kan ha aktiviteter som duell- og spilltrening, og den faste 

gruppen kan spille treningskamp innad i egen gruppe 

- Kan spille kamper/turneringer mot andre klubber/lag fra 

samme region. 

Her er helsedirektoratets sjekkliste for godt smittevern i idretten: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/sjekkliste-for-godt-

smittevern 

Her er håndballforbundets koronainfo: 

https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/?regionId=372 

 

Retningslinjene er laget for å ivareta alle i Randesund IL, og er tenkt 

til alles beste. Samfunnet har igjen en utfordrende situasjon med 

økende COVID 19 smitte, og vi må alle bidra for å begrense denne. 

Ta vare på hverandre – og det er lov å minne hverandre på reglene :-) 

Eventuelle spørsmål rettes til: 

 

Morten Isachsen på mail: morten@randesundil.no    

    tlf: 926 09 092 
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