
 

 
 
TORP IF HÅNDBALL 

    

Infoskriv til lag vedrørende gjennomføring av arrangement/kamper i regi av 

Torp IF, håndball 

 

I forbindelse med pandemien og forsterket smittevern, jf retningslinjer utstedt av Norges 

Håndballforbund og nasjonale helsemyndigheter, så velger vi å sende ut et infoskriv til alle 

lag som skal være deltakerne/tilskuere i aktivitet/kamp i regi av Torp IF Håndball. Vi ønsker 

med dette å forberede alle deltakere/tilskuere på hvordan smittevern skal håndteres i 

Borgehallen. VI ber derfor at dette infoskrivet gjøres kjent for alle deltakere/tilskuere i 

forkant.  

Generell informasjon: 

- For å ivareta smittevern er det kun lov med 100 tilskuere i hallen. 

- Lagene/tilskuere vil bli møtt av en smittevernsansvarlig som vil informer om 

smittevernstiltakene som gjelder i hallen. 

- Alle lag alle skal vente på utsiden av hallen før de blir sluppet inn av arrangør. 

- Garderober vil være stengt.  

- Grunnet hallen sin utforming må oppvarming skje utendørs.  

- Det oppfordres til å betale med vipps.  

- Dersom du føler deg syk, skal du ikke møte opp i hallen. 

- God hånd- og hostehygiene skal praktiseres under opphold i hallen. 

- Hold avstand til andre. 1- meters regler gjelder til enhver tid- med unntak av spillere i 

oppvarming og kampaktivitet.  

- Deltakere /tilskuere bes til enhver tid opptre i henhold til de føringer/anvisninger de 

får av smittevernvaktene i hallen. Klubben har egne smittevernvakter på alle 

arrangementer/kamper 

- ALLE som møter opp i hallen MÅ oppgi navn og telefon nummer ved ankomst. (dette 

gjelder ikke lagledere/trenere/dommere/spillere). 

 

For spillere og støtteapparat: 

- Påse at 1-meters regelen blir overholdt med unntak av spillere i oppvarming og 

kampaktivitet.  

- 1-meters regel gjelder også på innbytterbenk og ved time-out! 

 



For tilskuere: 

- Tilskuere bes sitte på oppmerkede plasser på tribunen. Dette gjelder også de som er 

i familie/samme kohort. 

- Tilskuere bes holde seg på tribunene under hele kampen. Kun forlate plassen for 

eventuelt toalettbesøk. 

- God håndhygiene vil påsees av smittevernsvakene.  

- Tilskuere må forlate hallen umiddelbart etter endt kamp! 

- Det vil bli benyttet annen utgang enn hovedinngang. 

 

Torp IF, 11.09.2020.  

 


