
Corona Oppsett 
Bane 1/2 

BANE 1
Maks Sitteplasser
Tilskuer 61
Hjemme lag sidelinje 10
Borte lag sidelinje 10
Sekreateriat 2 Spillere

Borte lage
Hjemme lag

Tilskuere
Borte lage
Hjemme lag

Sekretariat
Billett

BANE 2
Maks Sitteplasser
Tilskuer 24
Hjemme lag sidelinje 10
Borte lag sidelinje 10
Sekreateriat 2

1 meter gjelder alle som ikke spiller

UT

Registrerings sone
INN

Dommer plass



Corona Oppsett 
Bane 1 

Slik skal det se ut før kamp start



Corona Oppsett 
Bane 1 tilskuere 

Slik skal det se ut før kamp start

Sort teip = 1 tilskuer



Corona Oppsett 
Bane 2

Slik skal det se ut før kamp start

1 meter gjelder alle som ikke spiller



Corona Oppsett 
Billett

Slik skal det se ut før kamp start
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Sort teip = 1 besøkende

Viktig at vi hjelper 
alle i denne fasen 
med å holde 1 meter



Corona Oppsett 
Billett

Corona Vert: (Bruk vest)
Før kamp
Påse at alt står som det skal i følge planen
Hovedansvar inne i hallen.
Ta i mot publikum/spillere ved inngang hall.(bak målet)
(Døra settes helt opp. Når kampen er i gang lukkes den)
Informer om 1 meter avstand og hvor man skal sitte
Under kamp
Se og informer om 1 meter
Etter kamp(når bortelaget er borte vekk )
Desinfisere alle kontaktpunkter og stoler.
Slippe inn folk til neste kamp

QR-Corona Vert: (Bruk vest)
VIKTIG fulladet mobil. Denne skal
brukes når tillskuer ikke får det til med egen mobil.
Gratis Wifi: Sandar Gjest
Før kamp
Påse at alt står som det skal i følge planen
Ta i mot publikum/spillere ved registering sone.
Ved pent vær står man på utsiden.
Ved dårlig vær står man innafor døra
Informer om 1 meter avstand og hvor man skal sitte
Under kamp
Se og informer om 1 meter tilpulikum inne på tribunen.
Etter kamp(når bortelaget er borte vekk )
Desinfisere alle kontaktpunkter og stoler.
Slippe inn folk til neste kamp



Corona Oppsett 
Billett

Billett Vert: (Bruk vest)
Før kamp
Påse at alt står som det skal i følge planen
Selge billett
Informer om 1 meter avstand og hvor man skal sitte
Påse at lagligste fra motstander lag er mottatt
Under kamp
Se og informer om 1 meter
Etter kamp(når bortelaget er borte vekk )
Desinfiser nettbrett og kortleser
Desinfisere alle kontaktpunkter og stoler.
Slippe inn folk til neste kamp

Billetter selges kun mot VIPPS/KORT. IKKE KONTANTER

Live/sekreteriat: (Bruk vest)
Før kamp
Påse at alt står som det skal i følge planen
Under kamp
Gjør det som skal til ☺
Etter kamp(når bortelaget er borte vekk )
Desinfiser nettbrett og utstyr



Corona Oppsett 
Desinfisering

Trykksprøyte er plassert i vaskerommet. 
Sprøyte på så er Mr Corona borte.
Bruk mopp til å tørke. Papir på stoler.
Alle kontaktpunkter må desinfiseres.

etter at publikum / spillere er borte



Kamp gjennomføring

• Spiller slippes inn 30 min før kamp start
Oppvarming på bane 1. Egen sone til hjemme og bortelag.

• Publikum slippes inn ca 10 min før kamp start
(når det er vasket ferdig)

Funksjonærer

• Corona og QR vert møter opp 1 time før kamp start. 
• Live/billett/sekretariat møter opp 20 min før kamp start.

Kamp før

• Corona/Qr skal stå i registeringssone  og hindre t folk går inn.  
Veilede ved registering og 1 meter.

• Når det er vasket inne slippes nye funksjonærer inn.
• Gamle går ut

• Så publikum



Corona

• Alle skal registrere seg via QR Skjema. 
Dette skal gjøres kamp dagen enten før man er på arena 
via link(sandarIL.no) eller ved ankomst via QR kode.
QR kode vert bistår når man ikke klarer å registrere seg selv.

• Hvert lag bør stille med så få tilskuere som mulig.
• Dør inn fra registering sone kan stå oppe under kamp.

Viktig at denne lukkes når kamp er ferdig.
• Under kamp skal alle sitte på hver sin stol med 1 meter avstand
• Tilskuere og spiller skal møte så tett som mulig til kamp start 

og dra så fort det er ferdig.
• Mostander lag skal levere lag liste til sekretariat
• Blir det fult på bane 2 med tilskuere, 

da skal di som ikke har plass stå bak mål med 1 meter avstand.
• Billetter selges kun mot VIPPS/KORT. IKKE KONTANTER
• Desinfisere av kontaktpunkter og stoler skal 

gjennomføres etter hver kamp. (når bortelaget er borte vekk )

TUSEN TAKK FOR AT DU HJELPER TIL UNDER DENNE PANDEMIEN

Det kan være en god ide og lese 
protokoll for barne- og ungdomshåndballen og 
veilederen for gjennomføring av kamper og arrangement i 
barne- og ungdomshåndballen.  
Se www.handball.no for oppdatert info

http://www.handball.no/

