
 

 

KAMPGJENNOMFØRING I STRAUME IDRETTSPARK 

Sotra Sportsklubb tar smittevern på alvor og iverksetter derfor en del tiltak i forbindelse med at det nå er åpnet for 

kamper i barne- og ungdomsidretten. 

De største endringer dreier seg om 3 nasjonale smittevernregler; 

- Max 200 personer pr. anlegg 

- Renhold av alle garderober og flater mellom hvert lag. 

- Unntak fra 1-meters regelen gjelder KUN på banen. 

Vi må også forholde oss til kommunens bestemmelser for bruk av Sotra Arena. Det vil derfor være litt forskjellige 

regler for idrettene våre. 

 

TOALETTER  

Alle toaletter på anlegget (bortsett fra i garderobene) vil være tilgjengelig under 

treninger og kamper. I tillegg kan lagene benytte toalett i sin tildelte garderobe. 

Laget må selv vurdere og utføre eventuell vask av garderobetoalettet i den tiden de 

har garderoben tilgjengelig. 

Toalettene blir vasket hver 2.time. Vi oppfordrer derfor til minst mulig bruk av 

toalettene i Idrettsparken. 

 

INNGANG / UTGANG  

Det er skiltet med inngang / utgang i alle byggene. Dette er gjort for å få minst mulig 

motgående trafikk i dørene. Det er trenerens ansvar å informere spillergruppen om 

riktig vei inn- og ut av hallene. 

 

REGISTRERING – KAMP og TRENING 

KAMPER; Alle spillere, trenere, støtteapparat, publikum m.m. skal registrere seg i klubbens smittevern-app ved 

ankomst til Idrettsparken. 

TRENINGER; Foreldre som oppholder seg i Straume Idrettspark under treninger (publikumssoner eller kafeene) skal 

registrere seg i klubbens smittevern-app. 

 

Registreringen er veldig enkel; Hver sone i Idrettsparken har egen QR kode og 

henger godt synlig på plakater. Scan QR koden, tast inn navn, kommune og 

mobilnummer. 

OBS! For de minste medlemmene våre så kan det være en fordel å la foreldrene 

registrere ankomsten. Dette kan gjøres hjemmefra (uten QR koden) ved å gå til 

nettsiden for aktuell bane. 

Se full oversikt lenger nede. 

  



 

 

FOTBALL 

- Det er IKKE lov for foreldre å oppholde seg i fotballhallen.  

- Foreldre har KUN lov å oppholde seg i 3 definerte soner på vårt utendørsanlegg. 

- Barnelag (t.o.m. 12 år) vil ikke få tilgang til garderober ved kamp. 

- Ungdomslag (13-19 år) vil få tilgang til garderober etter forhåndsavtale med klubben. 

- Lagene skal selv rydde, koste og desinfisere garderobene etter bruk. Brudd på dette vil 

få følger for lagets neste kamp. 

- Ved all bruk av fotballhallen så må veiledning om inngangsdør og utgangsdør følges. 

 

For fotballtrenerne; 

- Senest 2 dager før kamp (helst tidligere) må trener/lagleder forespørre garderobe. Forespørsel sendes på 

mail til post@sotrask.no med lag og kamptidspunkt. 

- Tildelt garderobenummer blir satt opp i nettbasert kalender. 

- Vakt i garderobeanlegget låser opp tildelte garderober, og sjekker også garderobene etter bruk. 

- HUSK; Det er kun trener/lagleder som har lov å hente/bringe utstyr til utstyrsbodene. 

- Opprett gjerne en turnus for foreldrene for renhold av garderobene etter bruk. 

 

HÅNDBALL og BASKETBALL 

- Det er IKKE lov for foreldre å oppholde seg i Sotra Arena, med unntak av kafeen. 

- Alle garderober i Sotra Arena er stengt, noe som betyr at det ikke vil være mulig å 

benytte garderobene under kamp og trening. 

(Dette vil bli vurdert påny når senioridretten kommer i gang) 

- Ved all bruk av Sotra Arena så må veiledning om inngangsdører og utgangsdører følges. 

- Mål, benker og utstyr skal desinfiseres etter bruk (gjelder ikke spilleflaten) 

 

For håndball- og basketballtrenerne; 

- Klubben har desinfeksjonsmiddel i turngarasjen som kan benyttes til vask/desinfisering av målstenger, 

benker og annet utstyr som har vært i bruk. Spør vakten om du trenger påfyll. 

- HUSK; Det er kun trener/lagleder som har lov å hente/bringe utstyr til utstyrsbodene. 

 

 

TURN og DANS 

- Det er IKKE lov for foreldre å oppholde seg i turnhallen, med unntak av kafeen.  

- Alle garderober i turnhallen er KUN til bruk for å henge opp yttertøy og sko. Skifte og 

dusj må gjøres hjemme. 

- Ved all bruk av turnhallen så må veiledning om inngangsdører og utgangsdører følges. 

- Vask og renhold av garderobene følger samme prosedyre som vi har fulgt siden 

slutten av juni. 
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REGISTRERINGSSONER 

 

For våre lag, spillere, trenere m.m. 

 

STED    BESKRIVELSE   NETTADRESSE 

Sotrabanene   Alle baner nede   imhere.no/reg/sotrabanene  

Stadion    Straume Stadion  imhere.no/reg/stadion 

Fotballhallen   Fotballhallen   imhere.no/reg/fotballhallen 

SotraArena   Sotra Arena bane 1 og 2 m.m.  imhere.no/reg/sotraarena 

SA3    Sotra Arena bane 3  imhere.no/reg/sa3 

SA-styrke   Styrkerommet i Sotra Arena imhere.no/reg/sa-styrke 

Turnhallen   Hele turnhallen   imhere.no/reg/turnhallen 

 

For publikum / foreldre m.m. 

Stadion-tribune   Tribunene på Stadion  imhere.no/reg/stadion-tribune 

Garderobetaket  Over fotballgarderobene imhere.no/reg/garderobetaket 

Turnhall-ute   Langs turnbygget  imhere.no/reg/turnhall-ute 

Turnhallen   Gjelder kun kafeen  imhere.no/reg/turnhallen 

SotraArena   Gjelder kun kafeen  imhere.no/reg/sotraarena 

 


