
 

 

 

 

Smittevernstiltak, gjennomføring av håndballtrening for 

Gneist IL under pandemi Covid-19  -  versjon 4.0, 21.05.2020 

 

Bakgrunn:  

Covid-19 sykdommen medfører store endringer for hvordan vi kan drive organisert idrett i tiden 

fremover. I Håndballgruppen i Gneist IL vil vi bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense 

smittespredning. Vi vil forholde oss lojalt til de nasjonale retningslinjene som er laget av våre 

myndigheter, Norges idrettsforbund og håndballforbundet.  Vi ønsker å tilby våre medlemmer et 

tilpasset treningstilbud, samtidig som smittevernet ivaretas.   

Gjennomføring: 

Forutsetning for forsvarlig gjennomføring av håndballaktivitet er at både spillere og trenere er godt 

informert om retningslinjer og tiltak, og deretter forholder seg lojalt til disse. Dersom en spiller eller 

trener med forsett ikke etterfølger smittevernregler eller anvisninger fra smittevernsansvarlig, kan 

denne bli bedt om å avslutte treningen umiddelbart. Konsekvensen av brudd på smittevernregler er 

at muligheten til å drive organisert trening i klubbregi kan falle bort. 

Gruppestørrelse 

Maks gruppestørrelse er 20 personer (spillere)i tillegg til en voksen som er ansvarlig for aktiviteten 

(ansvarlig arrangør). For yngre grupper (6-10år) anbefales mindre grupper på maks 10 personer og 

flere voksne for å overholde smittevernreglene.   

Ansvarlig arrangør 

Ansvarlig arrangør må være over 18 år og har ansvaret for at smittevernreglene overholdes. Skal 

utpekes og være navngitt for hver trening.   



 

 

Ansvarlig arrangør skal også påse at det gjennomføres god håndhygiene med såpe og vann evt antibac 

el tilsvarende før og etter trening.  Ved trening i hall må smittevernsansvarlig ha brikke for åpning av 

dør til hallen og er ansvarlig for at kun spillere til egen gruppe slipper inn i hallen.  

Gruppene bør så langt som mulig være med faste, ved bytte/rotasjon på gruppesammensetning skal 

det være minst to dager mellom treningene, f. eks etter en helg. 

Areal:  

Arealet som hver gruppe disponerer må kunne ivareta krav om 1 meters avstand, maks 

gruppestørrelse (innenfor maksgrense på 20 personer) må tilpasses tilgjengelig areal. Fra Begen 

Kommune er det gitt en anbefaling om 20 spillere pr håndballflate på 20x40m. I Gneist søker vi å 

følge kommunens anbefaling. Dersom treningsgruppens antall overstiger 20, kan man dele denne i 

mindre grupper som hver er innenfor maksantall på 20, og dele treningstiden på de interne 

gruppene. Ved bruk av skillevegg skal denne kun opereres av ansvarlig arrangør, og hender på 

operatør skal desinfiseres med antibac før og etter bruk. Spillere oppfordres til minst mulig å være i 

fysisk kontakt med skillevegg. 

Dørene til hall 1 og 2 skal være åpne hele tiden og holdt åpne med kile eller annet, for å unngå 

unødvendig kontakt med dørhåndtak for spillere som kommer inn og går ut av hallen.  

Øvrige regler som skal overholdes: 

- Ingen fysisk kontakt mellom spillere eller trener 

- 1 meters avstand mellom spillere og spiller – trener 

- Tilstrebe at færrest mulig personer berører samme gjenstand. Ball blir et unntak fra dette.  

- Ball skal rengjøres/desinfiserer før og etter hver trening 

- Oppfordre deltagere i trening om å ta seg minst mulig til ansiktet. 

- Personlig klisterboks for de som bruker dette. 

- Møterom og garderober i hallen skal ikke benyttes. 

  

 

Aktivitet/øvelser som planlegges gjennomført må holdes innenfor disse restriksjonene. Under følger 

mer detaljerte føringer på praktisk gjennomføring.  

  



 

 

 

Før trening: 

Spillere som har: 

1. Øvre luftveissymptomer (hoste, sår hals, tett el rennende nese), feber, eller tung pust eller 

2. Har hatt nærkontakt med kjent eller mistenkt Covid-19 smittet person eller 

3. Er i risikogruppen for alvorlig forløp av Covid-19 eller 

4. Er i karantene eks etter utenlandsreise 

Skal ikke møte på trening, men holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet eller 

nærkontaktsituasjon er avklart. Ved tvil skal spilleren holde seg hjemme.  

I tillegg bør spillere som bor i husstand med en person i risikogruppen for alvorlig forløp av Covid-19 

anbefales å avstå fra trening.  

 

Ved ankomst trening: 

✓ Smittevernsansvarlig for gruppen slipper spillere inn i hallen med nødvendig avstand, unngå 

trengsel. Kun spillere skal inn i hallen, som hovedregel skal foreldre ikke inn i hallen 

Smittevernsansvarlig må ha brikke for åpning av dør til hallen og er ansvarlig for at kun spillere 

til egen gruppe slipper inn i hallen.  

✓ Spillere samles i foaje og går inn i hallen sammen med ansvarlig arrangør med 1 m avstand.  

✓ Garderobe skal ikke benyttes. 

✓ Gruppen går inn i Sandslihallen 1 el 2 gjennom vanlig inngang, etter at foregående lag har 

forlatt treningen, unødvendig venting inne i hallen skal ikke skje. Oppvarmingsområde på siden 

skal ikke benyttes, da dette vil føre til unødvendig mange mennesker inne i hallen.  

✓ Spillerne skal ha skiftet til treningstøy før trening.  

✓ Alle spillere skal ha bag for å oppbevare sine ting, inkludert overtrekkstøy som ikke er i bruk 

under treningen.  

✓ Drikkeflasker skal fylles hjemme, det er ikke tillatt å fylle dem fra spring i hallen. Flasken skal 

oppbevares i spillers bag mellom drikkepauser.  

✓ Treningsbag’er holdes adskilt med 1 meters avstand.  

✓ Håndhygiene med håndvask el antibac før oppstart trening. Av praktiske grunner benyttes 

antibac el tilsvarende, dette deles ut inne i hallen før treningen starter og etter treningen er 

ferdig før spillerne forlater hallen.  

 



 

 

Trening:  

Klisterboks skal ikke deles, men må være personlig. Dette inkluderer klisterfjerner.  

Kastøvelser/skuddøvelser kan nå gjennomføres, målvakter kan stå i mål og blokkere skudd. Øvelser 

med fysisk kontakt skal ikke forekomme. 1 meters avstand skal opprettholdes gjennom hele treningen. 

Så få punkter som mulig i hallen skal berøres av spillere. Styrkerom skal ikke benyttes, spillere skal 

medbringe egen treningsmatte til bruk ved basisøvelser.  

Foreldre/pårørende skal ikke være tilstede i hallen under trening, men avlevere/hente utenfor hallen. 

Det er altså kun spillere og trenere som skal inn i hallen. Ved trening ute kan foreldre/pårørende 

observere trening på trygg avstand (5 meter) og med minimum 1 meters avstand til hverandre.  

 

Etter trening: 

Spillerne kler på seg overtrekkstøy med god (1m) avstand til hverandre inne i hallen eller på feltet. 

Aktivitet må avsluttes i tilstrekkelig tid før neste trening begynner for å sikre at spillerne er klare til å 

forlate flaten før neste gruppe starter treningen. I Sandslihallen 1 forlater spillerne hallen gjennom 

døren ved møterommene og ikke gjennom inngangsdøren. Spillerne går så via foajeen og ut. Fra 

Sandslihallen 2 forlater man treningshallen gjennom en av garderobene som åpnes for passasje. Merk 

at garderoben ikke skal være oppholdssted og skal ikke benyttes til dusj el annet. 

Trener/hjelpetrener/smittevernsansvarlig desinfiserer mål/annet utstyr som er benyttet på treningen. 

Antibac el Vircon kan benyttes til dette.  

Bruk tid på å komme inn og ut av hallen uten trengsel. 

Spillere kan kjøre sammen i privatbiler så lenge 1m regel overholdes. I praksis betyr dette maks 2 

spillere pr bil. Dette gjelder både til og fra trening.  

 

Ved påvist/mistenkt Covid-19 sykdom hos spillere 

Hvis en av spillerne ila. perioden 14 dager etter gjennomført trening blir syk med Covid-19, må trener 

og foreldrekontakt straks informeres. Trening avlyses da i 10 dager, og spillere må være ekstra årvåkne 

for symptomer. Dersom andre spillere/trener i løpet av trening har brutt føringen om 1 meters avstand 

defineres disse som nærkontakter og må følgelig i karantene i 10 dager. 

 



 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-

kultur-og-idrettsarrangementer    

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter/avstand-mellom-

personer-og-samling-i-grupper  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/  

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/samfunn/idrettsbaner-og-lekeplasser   

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/samfunn/idrettsanlegg-og-

lekeplasser/innendors-idrettsanlegg-apner-gradvis-fra-19-mai 

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/ 
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