
 

 

Retningslinjer for hjemmekamper i Nordneshallen 

med koronarestriksjoner 

 

Kapasitet 

Nordneshallen har 54 oppmerkede plasser til publikum med 1 meters avstand. Det vil 

i utgangspunktet si 27 plasser til hvert lag. Hallen vil tømmes for publikum mellom 

hver kamp og det er god tid mellom hver kamp. 

Funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementet kommer i tillegg til 

publikum (tidtaker, sekretariat, kiosk, billettør, arrangør/smittevernansvarlig, 

dommere ol) 

Spillere/trenere/lagledere telles også utenom. Absolutt maks totalkapasitet er 200 

personer (spillere og publikum til sammen) jf retningslinjene fra Bergen kommune og 

Håndball Region Vest, men med makskapasiteten vi har for publikum vil vi nok ikke 

komme særlig over 100 i Nordneshallen. 

 

For 6-er håndball og eldre gjelder følgende regler: 

1) Laget som har ansvaret for kampen skal utnevne en 

arrangøransvarlig/smittevernsansvarlig for kampen/arrangementet. 

2) Spillere og støtteapparat registreres i turneringsadmin før ankomst. Publikum og 

skal registrere seg i smittevern-appen qrona.nif.no ved ankomst til idrettshallen. 

Scan QR koden eller finn innsjekk i nærheten. Det gjøres via VIPPS eller Idrettens 

ID. De yngste kan foreldre/andre voksne legge til ved ankomsten. 

3) ALLE spriter hender på vei inn i hallen og på vei ut. Vi har sprit tilgjengelig rett 

innenfor døren, nede på banen, ved tribunen og ved garderobene. 

4) Alle i publikum må sitte på oppmerkede plasser. Dette gjelder også 

familiemedlemmer. Tribunen deles i to, en del for hjemmelag og en for bortelag og 

alle sitter på samme plass under hele arrangementet. Publikum går direkte opp på 

tribunen ved ankomst. Det er toalett rett ved siden av. 

5) Sekretariatet skal sitte med 1 meters avstand. Smittevernsansvarlig vasker over 

utstyr som brukes i sekretariatet med desinfiserende væske før og etter bruk (tavle, 

laptop, penner) samt mellom eventuelle bytter i sekretariatet. 

 



 

 

 

 

6) Spillere og støtteapparat går inn gjennom garderobene når de ankommer hallen. 

Garderobene vil være merket med lagsnavn. 

7) Lagene skal sitte på benker inntil veggen på hver side av sekretariatet. Benkene 

er merket med 1 meters avstand, og det skal være et merke/kryss pr spiller/leder. 

Smittevernansvarlig vasker disse mellom hver kamp. 

8) For spillere i 16 års klassen og yngre skal lagene ikke bytte side i pausen, og 

spillerne/lagledere sitter på den samme benken før og etter pause. For eldre spillere 

skal man anbefale at man ikke bytter side i pausen, men sidebytte kan aksepteres 

dersom et av lagene ønsker det. Ved sidebytte skal benken desinfiseres i pausen. 

9) Dersom det er behov for å tørke banen, skal dommere og spillere holde minst 1 

meters avstand. 

10) Kiosken er åpen, men det selges kun innpakkede varer som sjokolademelk, 

yoghurt, muslibarer, nudler, vann på flaske i tillegg til kaffe. 

11) Vi oppfordrer utøverne til å komme ferdig skiftet til kamp. Toalett kan brukes for 

spillere i garderoben. Bag og utstyr tas med ut i hallen til kampen. Dusjene er ikke 

åpne. 

12) Lagene oppfordres til å være kreative da de takker for kampen og sørger for å 

holde 1-meteren.  

13) Spillere og publikum går ut av hallen ved kampslutt. Vi har tid til en kort 

oppsummering av kampen fra trener/lagleder etter endt kamp, men vi ber om at 

denne tas på banen slik at vi kan klargjøre garderoben for neste lag. Lagene går ut 

gjennom hoveddøren inn til banen. 

 

Smittevernstriangelet: 

1. Om du er syk – hold deg hjemme. 

2. God hånd- og hostehygiene praktiseres på trening og på kamp. 

3. Hold avstand 1 meters reglen - unngå nærkontakt utenfor trening og kamp 

Unntak fra 1-meters regelen gjelder KUN på banen. 

 

Nordnes IL vurderer til enhver tid tilgang til hallen, trening og kamper basert på FHI, 

kommunens retningslinjer og de lokale forhold/eventuelle utbrudd. 


