
RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT FLORØ IDRETTSSENTER og FLORAHALLEN, 
oppdatert 12.11.20 og 08.12.20 

Florø Sportsklubb Håndball ønsker lag og tilskuere velkommen våre to haller. Gitt situasjonen rundt 
Covid-19, er det svært viktig at retningslinjer under blir overholdt. Viser ellers til generelle 
retningslinjer om å holde avstand, ha god hånd- og hostehygiene, og at alle som kommer til våre 
haller skal være friske og symptomfrie. Takk for hjelpen, og velkommen! 

Grunnet ytterligere innstramminger i bestemmelser rundt tall tilskuere, har vi nå bare lov å være 50 
mennesker inne på våre arrangement. Inne i tallet på 50, er også spillere og lagledere. Det betyr at vi 
må avgrense publikum til 20 personer, da en normal lagtropp består av 12 spillere og 2-3 lagledere.  
 
For publikum: 

1. Maks tall tilskuere er 20 personer. Disse plassene er reservert foreldre til spillere. Vi 
oppfordrer spillere til å ha med maks en forelder; den forelderen skal være ute i god tid for å 
være sikker på å få plass. 4 plasser er reservert tilreisende lag. 

2. Vi ber foreldre, som er ferdige med å se sine håpefulle i kamp, om å forlate tribunen etter 
kampslutt. Arrangør klargjør tribune for neste kamp og nye foreldre. Forlat tribunen gjennom 
inngang «B», lengst bort på tribunen. (gjelder Florø Idrettssenter).  

3. Ingen spillere kan oppholde seg på tribunen før eller etter sin egen kamp. Dette området er 
reservert for foreldre til spillere.   

4. Inntil videre vil det ikke være kiosk på våre arrangementer.  
5. Alle besøkende publikum skal registrere seg når de kommer. I foaje ved inngang til 

hanballflatene vil publikum bli møtt av en representant fra arrangørstaben som noterer navn 
og telefonnummer. Disse listene blir oppbevart i 10 dager. Registrering kan også gjøres via 
Vipps. 

6. Alle må sprite hendene før de går inn i hallen. Dette gjøres ved registrering. Benytt 
mulighetene for håndvask/sprit som er i hallen under oppholdet. 

7. Betaling skjer ved registrering. Vi oppfordrer til bruk av Vipps eller kort. 
8. Tilskuere bes sitte på oppmerkede plasser på tribunen. Dette gjelder også de som er i 

familie/samme kohort. 
9. Viktig å opprettholde 1 meters avstand på tribune, tribunen er merket opp med en meters 

avstand. 
10. Tribunene vil vaskes etter hver kamp av representant fra arrangørstab.  

 
 
Til våre besøkende lag:  

1. Lag opp til og med 12 år skal levere spillerlister 
(http://www.bsf.nu/index_htm_files/200901_SPILLERLISTE_2020.pdf) . Dette leveres av trener i sekretariatet før 
kamp. Hjemmelagets trener har ansvar for å føre liste over sine spillere, og oppbevare dem 
på lik linje med lister over treningsoppmøte. Eldre lag blir automatisk registrert i TA.  

2. Garderober vil være tilgjengelig om det er ønskelig. Den vil vere klar 60 min før kamp.    
3. Oppvarming til kamp skjer i utgangspunktet på spilleflaten. Som regel vil den være ledig 20 

minutt før kamp. Alternativt: I begge haller er det plass for at hjemmelag og bortelag kan 
varme opp i ganger rundt garderober. Det er plass nok til at lagene kan holdes adskilt. Trener 
for hjemmelag og bortelag blir enige om fordeling av område. I Florahallen er det totalforbud 
mot klister, i Florø Idrettssenter er det forbud mot klister utenom selve håndballhallen.  

4. Det vil ikke være sidebytte etter pause (gjelder opp til 16 år).  
5. Vi gjør oppmerksom på at vi inntil videre ikke har kiosk på våre arrangementer.  

 

http://www.bsf.nu/index_htm_files/200901_SPILLERLISTE_2020.pdf


6. Vi gjør oppmerksom på at spillere ikke kan oppholde seg på tribunen før og etter kamp. Om 
gjestende lag må vente mellom kampene, må dette skje i tildelt garderobe, på eget tilvist 
område eller ute. Det samme vil gjelde for hjemmelag som skal spille flere kamper samme 
dag.  

7. Fire plasser på tribune er reservert foreldre gjestende lag, ut over det gjelder prinsippet om 
førstemann til mølla.  
 

Til trenere/oppmenn:  
1. Lag kan ikke gå ut på banen før andre lag har forlatt spilleflaten. Ikke blokker utganger, 

avvent til alt er klart før ditt lag går inn. Hjemmelaget går inn og ut av handballhallen 
gjennom inngang mot nord (gjelder Florø Idrettssenter).  

2. Trener henvender seg til sekretariatet for levering av spillerliste (gjelder alle opp til J/G 12år). 
For J/G13-19 år er laget signert i TA. 

3. Etter kampen må alle være raske og forlate banen slik at lagene som kommer etter får mest 
mulig tid til oppvarming på banen, og for sekretariatet til å vaske over benkene. 

4. Vi gjør oppmerksom på at spillere ikke kan oppholde seg på tribunen før og etter kamp. Om 
gjestende lag må vente mellom kampene, må dette skje i tildelt garderobe, på eget tilvist 
område eller ute. Det samme vil gjelde for hjemmelag som skal spille flere kamper samme 
dag.  

 

 
Til arrangementsansvarlige, kiosk og sekretariat:   

1. Sett opp stasjoner med handsprit på naturlige plasser. Inngang hall, inngang 
håndballhall og ved spillerbenker.  

2. Sett opp bord og bemann stasjon for mottak av publikum og betaling. Før liste over 
publikum, navn og telefonnummer. Legg disse listene sammen med oppgjør fra kiosk. 

3.  Grunnet ytterligere innstramminger i bestemmelser rundt tall tilskuere, har vi nå 
bare lov å være 50 mennesker inne på våre arrangement. Inne i tallet på 50, er også 
spillere og lagledere. Det betyr at vi må avgrense publikum til omtrent 20 personer, 
da en normal lagtropp består av 12 spillere og 2-3 lagledere. Fire plasser på tribune er 
reservert foreldre gjestende lag, ut over det gjelder prinsippet om førstemann til mølla.  

4. Pass spesielt på at 1m regel blir overholdt på tribune.  
5. Trener henvender seg til sekretariatet for levering av spillerliste (gjelder alle opp til 

J/G 12år). For J/G13-19 år er laget signert i TA. Eventuelle lister legges sammen med 
oppgjør fra kiosk.  

6. Inntil videre vil det ikke være kiosk på våre arrangement. 
7. Vask tribune etter hver kamp. 
8. Vask toaletter med jevne mellomrom. 
9. Vask spillerbenker etter hver kamp. 

 
 


