
 

 

Retningslinjer for kamper og arrangement i Landsåshallen. 

Vi ønsker at kampene skal kunne gjennomføres med publikum ut fra gjeldende 

retningslinjer og være en trygg arena med gode smittevernstiltak. 

 

Her er en oversikt over våre retningslinjer. I tillegg følger vi 

gjeldenderetningslinjer fra NHF og viser til håndballens egen veileder for 

gjennomføring av kamper og arrangement i barne – og ungdomshåndballen. 

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-

arrangement/ 

 

LAGENE: 

- Alle lag og ledere skal være registrert i TA/Min Handball før ankomst. Lag 

under 11 – år må levere ferdig utfylte lister ved ankomst. 

- Ledere og spillere slipper inn i hallen i samlet tropp 1 time før kamp. 

- Alle vasker/desinfiserer hendene før man går inn i hallen og når man går 

ut av hallen. 

- Lagene blir møtt av egne lagsverter som følger lagene til garderoben. 

- Hjemmelagene kan disponere garderobe 2 og 3. 

- Bortelagene kan disponere garderobene 1 og 4(nede). 

- Lagene venter på beskjed fra kampverten før de entrer spillebanen. 

- Oppvarming skjer på tildelt banehalvdel. 

- Lag fra og med 16 år og yngre bytter ikke side. Lag over 16 år oppfordrer 

vi til ikke å bytte side. 

- Når kampen er ferdig forlates hallen i samlet tropp. (Har laget flere 

kamper samme dag, blir laget henvist til egne plasser i hallen av 

lagsverten). 

 

 

TOALETTER OG GARDEROBE: 

- Toalettene er åpne og vil bli vasket med jevne mellomrom gjennom hele 

dagen. Husk god håndhygiene. 

- Garderobene er åpne, lagene vil bli fulgt til garderoben ved ankomst. 

- Vi vasker garderobene etter hvert lag. 

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/
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PUBLIKUM: 

- I Landsåshallen er det kun plass til 48 publikummere. Dersom vi har nådd 

maksgrense kan vi dessverre bli nødt til å avvise folk i døra. 

- Tilreisende lag/bortelag kan melde inn antall publikum før de kommer, 

her er grensen maks 20 stykk. Antall og lag sendes til: 

arrangement@landsas.no  

- Tribunen er oppmerket i forhold til hvor man kan sitte og vi oppfordrer 

dere til å følge dette. 

- Det skal være minst 1 – meter mellom publikum. 

- Alle som skal inn i hallen bruker hovedinngangen. (Dersom det er kø, 

vennligst vent ute) Her skal alle registreres. 

- HUSK! 1 – meters regelen også her – håndsprit er tilgjengelig ved 

inngang. 

- Ingen skal oppholde seg på banen mellom kampene eller ved time-out. 

- Når kampen dere har sett på er ferdig må dere forlate hallen ut gjennom 

nødutgang SØR, ved kiosk. Dersom dere ønsker å se neste kamp må dere 

skrive dere inn på nytt. Dette for å være sikre på at vi ikke overskrider 

grensen på hvor mange som er i hallen samtidig. 

 

KAFE: 

- Kafeen vår vil være åpen, den er nok noe i et litt mindre format enn før. 

- Selvbetjening er borte, så alt blir servert på en trygg og god måte. 

- Vi oppfordrer sterkt til kontantløs betaling (kort og vipps) og 1 – meters 

avstand i kø. Gulvet vil være merket. 

 

Det er alles ansvar å sørge for at 1-meters regelen følges av publikummere, 

lagledelse og utøvere som ikke er i kamp. La oss alle hjelpe hverandre. 

 Husk god håndhygiene 

 God kamp. 

 

 Informasjon laget av: Arrangement HK Landsås 
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