
               
 

VEILEDER FOR treninger og kamper/arrangementer i perioden 

12.november– 30.november 2020 
 

Til alle brukere av Degernes og Rakkestadhallen 

Det er en ny runde med økning av covid 19 smitte i landet og vi må følge de retningslinjene som 

myndighetene gir oss, samt evnt. lokale tiltak fra kommunen. Den siste parten er NHF Region Øst 

som avgjør mye om kampaktivitet. (Dette vil også gjelde innebandy) 

Følgende områder berøres pr 12.november 2020 i hallene; 

1. Kampaktivitet  
Indre Østfold, Moss, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, Marker, Skiptvet, 
Rakkestad, Råde og Våler er åpne for kamper. Det vil si at kamper som er satt opp mellom lag i 
kommuner som tillater kamper, kan avvikles. Må avklares med daglig leder. 

2. Tilskuere på kamper (både ukedager og helger) 

Ingen av våre haller har fastmonterte seter – det vil da si at vi kun kan ha 50 personer i 

hallene pr gang.  

 

Det vil derfor ikke være mulig å ha tilskuere på kampene i denne perioden, men det åpnes 

for at bortelaget kan få inntil 3 voksne som er sjåfører inn i hallen, dette må meldes 

motstander. 

 

3. Kjerneaktivitet i hallene 

For selskapet er det viktig å ha fokus på sin kjernevirksomhet i denne situasjonen, det vil være 

trist om vi må stenge ned hallene igjen for trening. Trening for barn/ungdom tom. 20år går 

som normalt etter gjeldende regelverk 

 

Derfor vil det ikke være åpent for møter eller annen aktivitet for grupper/foreninger i denne 

perioden. De avtaler som er gjort blir kansellerte. 

 

 

Disse avgjørelsen gjelder til ny beskjed kommer. 

 

Ta vare på hverandre! 

 

 

Hilsen Odd Egil Lien Daglig leder  

 

 

                

 



               
 

 

Treninger kan fortsette som før med samme gjennomførings mal 

• Trener samler alle utenfor hallen og går samlet inn (husk 1 meters regel ute) 

• Kun spillere og trenere kan gå inn i hallene 

• Trening for 20 spillere + trenere   

• Syke personer skal ikke delta, eller gå inn i byggene. 

• Deltagerliste leveres ved inngangen til vakten pga evnt. smittesporing 

• God håndvask med sprit v inngang før og etter trening 

• Ingen sambruk av fellesutstyr. Alle må ha med eget utstyr. 

• Det er ikke tillatt for nye grupper å vente inne i lokalet/hallen.  

• Garderober skal ikke benyttes. 

• Beveg deg kun på steder som er nødvendig. Tribuner er stengt for alle 

• Lokaler og haller holdes låst før, under og etter aktivitet. 

• Selskapet har vakter synlige i døren til enhver tid. 

• Foresatte kan ikke komme inn i hallene under trening. 

Smittevernets «gylne treenighet» 

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – 
trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv. 

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid. 

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår 
innenfor spillebanen – alltid. 

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming 
og trenings-/kampaktivitet. 

Spilleflaten og stoler/innbytterbenken) 

• 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken 
• Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre. 
• Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters 

avstand. 
• Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal 

spillere og dommere overholde 1-metersregelen. 
• Renhold av benker skal gjennomføres av arrangør når nytt lag skal benytte 

innbytterbenken. 
 
 
 



               
 

Lagenes og utøvernes ansvar  

Alle trenere, lagledere og utøvere har eget ansvar for å sette seg inn i og påse at man 
forholder seg til gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere 
har ansvar for sine grupper. 

• Lagene plikter å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i 
gruppen til den aktuelle kampen. 

• Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk.  
• Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out. 
• Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og 

etter bruk av pc/nettbrett. 
• Det er ingen garderobefasiliteter tilgjengelig. Utøverne må komme ferdig skiftet til 

kamp. 
• Bortelagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de 

områdene som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer. 

Arrangørens ansvar  

Arrangørklubben skal oppnevne en arrangøransvarlig/smittevernansvarlig for 
kampen/arrangementet. 
 
Før, underveis og etter kampen/arrangementet skal arrangøransvarlig sammen med halleier 
forsikre seg om at følgende er ivaretatt:   

Nødvendig smittevernutstyr som skal være til stede: 
o Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler. 
o Tørkepapir. 
o Engangsmopper til å tørke væske på banen ved behov. 
o Egnet sted til å kaste avfall 

 
• Arrangørklubb skal ha tilgjengelig informasjon til deltakere om gjeldende 

retningslinjer for hallen og arrangementet. 
 

Kiosk/utsalgssted  

Det er ikke lov med kiosksalg i perioden noe sted i hallene. 

Publikum/Foresatte sin rolle under seriekamper/arrangement 

• Det er ikke lov med publikum i perioden, men bortelag kan få inn maks 3 voksne som 
er sjåfører pr lag 

• Foresatte på hjemmekamper er i vaktordningen som må til for å gjennomføre 
kampene og skal begrenses til et minimumsantall. 


