Arrangementinfo for kampgjennomføring
Endelig er fotballsesong i gang, og i likhet med tusenvis av andre klubber gleder
Hegra IL seg til å starte opp årets fotballsesong.
Det er derfor av stor betydning for oss i Hegra IL å ønske alle spillere, trenere,
lagledere, dommere, foreldre og publikum – under trygge og tydelige rammer slik at
risikoen for smitte reduseres.
Det er utviklet en digital verktøykasse som legger til rette for at klubber kan planlegge
kamper - samtidig som smittevernet er i varetatt for alle involverte.
Vi i Hegra IL har samlet et utdrag fra verktøykassa som sendes til alle dere involverte
i forkant av kampgjennomføring i Hegra Sparebank Arena.
Det er derfor viktig at alle involverte leser infoen nedenfor og forholder seg til dette.

ALLE deltakere skal alltid forholde seg til:





Syke personer skal holde seg hjemme.
God hånd- og hostehygiene.
Unngå unødvendig nærkontakt, i form av higfives, jubling i klynger osv.
Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor
kampen også ved reise til og fra.

Hjemmelagets ansvar















Ha gjennomført Fotballens Koronavettkurs (spillere fra 13 år og oppover)
På en bane og i innbyttersonen kan det være maks 50 personer totalt. Dette er
alle personer uansett funksjon
Alle på banen skal registreres. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller
egne spillelister. Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er
registrert. Hjemmelaget er ansvarlig for at dommerne også er registrert.
Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med
kontaktinfo for mulig smittesporing
Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav
og smittevern kan følges under hele kampen.
Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller
bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne
oppfattes som en del av et annet lag.
Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater.
Laget kan kun bruke toalettet tilhørende garderoben
Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal
nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere
lag har forlatt banen.
Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.
Sørget for at alle spillere forholder seg til avstandsreglene når de forlater
banen.

Bortelagets ansvar
















Ha gjennomført Fotballens Koronavettkurs (spillere fra 13 år og oppover)
Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet.
Info fra kampvert før laget samlet entrer HSA.
Oppvarmning for innbyttere kan foregå på henvist innbyttersonene eller bak
eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes
som en del av et annet lag.
Laget kan kun bruke toalettet som tilhører garderoben de får utdelt/henvist til.
Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal
nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere
lag har forlatt banen.
På en bane og i innbyttersonen kan det være maks 50 personer totalt. Dette er
alle personer uansett funksjon.
Alle på banen skal registreres. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller
egne spillelister. Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er
registrert.
Publikum/sjåfører/spillere registreres på vedlagt liste.
Listen sendes i god tid før kampdag på mail til arrangørens lagleder.
Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.
Sørget for at alle spillere forholder seg til avstandsreglene når de forlater
banen

Publikum










Syke personer skal holde seg hjemme.
Gode hånd- og hostehygiene.
Registrere seg ved inngangen samt sprite hendene før entre.
Oppholde seg på angitt publikumsone (på/ eller ved siden av tribunen
/asfalterte omeråder) IKKE PÅ BANEN).
Minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor
fam.medlem.
Holde en meter avstand ved evnt. kø i kiosken.
Kun betale med VIPPS i kiosken.
Kun bruke toalettet i garderobegangen ved behov.
Unødig opphold i garderobegangen er ikke tillat.

VELKOMMEN TIL HEGRA SPAREBANK ARENA

Hegra Sparebank Arena

SONE A: parkering og inngang for bortelag
SONE B: parkering for hjemmelaget
(fra sone B og foran Klubbhuset)

KLUBB:
KAMPDATO:
KONTKATPERSON:
ØNSKER GARDEROBE: JA

NEI

Skjemaet sendes tilbake på mail i god tid til hjemmelagets lagledere.
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