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VEILEDER FOR GJENNOMFØRING 
AV KAMPER UNDER COVID-19 
Gjeldende fra 16. april 2021 

Denne veilederen gjelder fram til seriespillet er i gang. 

Generelt for alle spillere, trenere og ledere rundt laget  

• Dersom du er syk skal du ikke møte til eller delta i kamp. 

• God hånd- og hostehygiene. 

• Holde minst én meter avstand utenfor fotballbanen – også til og fra kamp.  

 

Bruk av garderobe 

• Alle lag i ungdomsfotball gjør en grundig vurdering om man må ha garderobe til kamp. Lag som etter en 

grundig vurdering må bruke garderoben til kamper booker dette via Sportslig leder. 

• I gjeldende veileder fra NFF/NFF Trøndelag står det at både hjemme- og bortelag og dommere 

oppfordres til å komme ferdig skiftet til kamp.  

• Klubben rengjør iht. krav om forsterket renhold alle hverdager på dagtid. Lagene må selv renholde 

kontaktflater etter bruk og før neste lag skal bruke garderoben. Se veileder for bruk av garderober. 

• Bruk av garderobe ifb. med trening: Inntil videre er det kun Kvinner A, Kvinner rekrutt, Menn rekrutt og 

Gutter 19 som får bruke garderobe ifb. med trening.  

 

Registrering innenfor avgrenset område 

• Avgrenset område hos oss er kunstgressflatene på Extra Arena og Ranheim Arena. Se arenakart. 

• I avgrenset sone skal det kun oppholde seg spillere, trenere, ledere og dommere som er knyttet til 

kampen. 

• Registrering: Det føres liste over egne spillere, trenere, ledere og dommer(e). Bortelag er ansvarlig for å 

ha sin egen liste (gjelder også oss når vi er på bortekamper). Hovedlagleder oppbevarer begge laglistene 

i 14 dager. Hjemmelag er ansvarlig for å skrive på dommers navn og mobilnummer på sin lagliste. Mal 

som kan benyttes ligger på hjemmesida. 

• Oppvarming foregår etter avtale mellom dommer og lagene. Det er viktig at innbytterne ikke må 

oppfattes som en del av et annet lag.  

 

Publikum 

• Totalt antall personer på anlegget skal ikke overstige 200 personer, dette gjelder spillere, trenere, 

ledere, dommere og publikum. Kampverter og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av 

kampene regnes ikke som en del av antallet på 200. Kampverter og andre funksjonærer som ikke 
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registreres i FIKS/lagsliste, må registrere seg via imhere.no. Arena 2+3 og Extra Arena regnes som to 

anlegg.  

• Kampvert sørger for at publikummere registrerer seg med QR-kode, SMS eller på nett ved inngang til 

arenaen. Plakater for hver enkelt arena er hengt opp ved alle publikumsinnganger. Se arena.  

o Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å registrere seg elektronisk, kan manuelle lister 

benyttes. Kampvert noterer seg navn og mobilnummer.  

o Registreringslister er tilgjengelig elektronisk på nettsida. Listene oppbevares av hovedlagleder i 

14 dager etter kamp.  

• Publikum holder minst én meter avstand til hverandre (to seter på Extra).  

Informasjon vedrørende Arena 2 og 3 

Grunnet at deler av anlegget i hele 2021 vil være en anleggsplass ifb. med bygging av Ranheim Aktivitetshall vil vi 
ha begrenset med innganger og publikumssoner.  

Vi ber derfor lagene finne gode og praktiske løsninger ut fra situasjonen på anlegget knyttet til sin kamp. Det betyr 
at så lenge grunnleggende smittevern ivaretas mtp. på sosial distanse, avstand mellom kohorter og avstand 
mellom publikum og deltakere tilhørende kampen, kan det fravikes fra det ordinære arenakartet.   

Ved spørsmål og råd rundt dette, ta kontakt med Sportslig leder. 

 

Oppdatert: 14. april 2021 


