
 

 

Velkommen til håndballkamp i Sveberghallen 

Hei og velkommen til bortekamp i Sveberghallen. Vi tar smittevern på alvor slik at det skal 

oppleves trygt å komme til oss! Her kommer praktisk info som må formidles internt i deres 

lag før dere ankommer Sveberghallen.  

- Alle må registrere seg ved/før ankomst på www.hommelvikidrettslag.no sin 

hjemmeside. Det henger plakater med QR koder for scanning i hallområdet.  

- Begrens oppmøtetid til så nære kampstart som mulig.  

- Publikum er velkommen, men begrens til strengt talt nødvending antall. 

- Alle må respektere regler og anvisninger i hallen. NB! Hold 1 meters avstand og 

sørg for god håndhygiene!   

- Vi vil ha kiosk åpen, men husk 1 meters regel og håndhygiene.  

Ved ankomst:  

- Spillere og støtteapparat går rett i oppsatt/anvist garderobe, maks 25 minutter før 

kampstart. Vi anbefaler oppvarming ute, men det vil være mulig å varme opp i 

gangen ved garderobe UTEN BALL (skadefri oppvarming). Her må man holde avstand 

iht. smittevernregler.   

- Når pågående kamp er ferdig spilt, må oppvarmende lag gå i sine respektive 

garderober og vente til de får beskjed om at de kan komme inn i hallen. 

- Vi anbefaler publikum til å vente ute eller i sine biler så nære kampstart som mulig. 

Hvis det ikke pågår kamp i hallen, så er publikum velkommen inn.  

- Publikum må registrere seg via nettsiden og alle må bruke håndsprit. Spillere og 

støtteapparat registrerer seg via Minhåndball appen.  

- Lag som ikke registrerer seg via Minhåndball, må levere komplett liste med navn og 

telefonnummer til sekretariat, eller registrere alle via nettsiden.    

- Publikum må finne «sin» tribune (hjemmelag/bortelag). Vi anbefaler at man prøver å 

holde seg på anvist plass gjennom hele kampen. Tribune er opp trappen og til høyre.  

- Ingen får anledning til å oppholde seg i vrimlearealene, og må sitte på tribune. 

- Det vil bli etablert en ventesone for hjemme- og borte publikum i amfi, men vi 

ønsker at publikum ankommer hallen så nære kampstart som mulig. Å oppholde 

seg i ventesonen kan medføre større smitterisiko. 

Når kampen er slutt:  

- Alle tilskuere må forlate bygget umiddelbart etter kampslutt via anvist utgang i andre 

etasje. Det er ikke anledning til å vente inne i hallen på sine barn. HIL håndball ønsker 

og anbefaler at man går til sine biler etter kampen og venter på sin spiller der. 

- Spillere og støtteapparat må gå til sine garderober og forlate hallen så raskt som 

mulig. Spillere skal forlate bygget gjennom hovedinngang, sammen med sin 

trener/lagleder. 

http://www.hommelvikidrettslag.no/

