Covid-19 retningslinjer ved håndballarrangement i
Klemetsrudhallen
Generelt om Klemetsrudhallen
●
●
●
●

Klemetsrudhallen ligger på Mortensrud med inngang i kjelleren til senter Syd.
Det er gratis parkering på senteret, men kontroller parkeringsbestemmelsene i forhold til
hvor lenge dere kan stå.
Det er T-banestopp og buss rett utenfor hallen.
Klemetsrudhallen ligger inne i fjellet, og det er først en bratt trapp og så en lang gang før
man kommer til inngangen. Her vil det være sperret med bånd.

For spillere og trenere
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Alle lag må vente utenfor, og blir sluppet inn lagvis når laget som skal spille kamp før har
sluppet ut av hallen og benker er rengjort. Hvis det ikke er kamp i forkant slippes laget inn
tidligst 30 minutter før kampstart.
Lag må holde god avstand til dør slik at lag som er ferdig med kamp slipper ut.
Alle må sprite hendene før de går inn i hallen.
All registrering av lag skjer ved speakerbord inne i hallen.
Garderobene er stengt.
Det er ikke fasiliteter for oppvarming i hallen foruten hallflaten.
Det skal holdes en meter avstand på benkene. Det byttes ikke benk ved pause.
Lag som ikke bruker klister må sprite seg i pausen.
Etter kampen må alle være raske og forlate banen via samme utgang som de kom inn. Hold
god avstand til lag og publikum som skal på neste kamp.
Hvis et lag har flere kamper så må det forlate hallen mellom hver kamp.

For dommere
●
●

Ved ankomst må dere melde dere ved speakerbord inne i hallen.
Dommere har dessverre ingen tilgang til garderober.

Publikum
●
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Det er satt av 1 publikum pr. spiller, Publikum slipper inn etter at laget har kommet inn på
banen, og når det er ledig plass på tribunen. Alle må bruke en QR-kode for å registrere seg
med navn og mobil mht. smittesporing. Det er en fordel om dette gjøres før en går inn i
hallen. QR-kode finnes på oppslag på døra utenfor inngangen.
Adkomst til tribune er via en smal vindeltrapp. Vis hensyn og hold avstand
Det skal holdes 1 meters avstand på tribunen.
Alle spriter seg når de går inn.
Billett koster 60kr for alle over 16 år.
Publikum som følger flere kamper betaler kun for en gang.
Kiosken vil være åpen de dagene det er flere kamper etter hverandre.
Vi tar kun VIPPS eller kort – ingen kontanter.
Hold minst 1 meters avstand til andre når dere står og venter på å slippe inn.
Når kamp er ferdig må alle være raske med å gå ut.

Grunnet skjerpede retningslinjer i Oslo kommune er det en begrensning på maks 50 personer til
stede under hver kamp. Dette inkluderer spillere, trenere, dommere og publikum.

