
 

 

Vi tar smittevern på alvor, slik at det skal være trygt å komme på kamp på Ørlandet. 

Ørland Ballklub Håndball skal gjøre vårt aller beste for å gjennomføre kampdager og arrangement på 

en best mulig måte for alle sammen. Vi skulle gjerne vært alle regler foruten men må sette noen 

føringer for i det hele tatt å kunne gjennomføre aktivitetene. Alternativet er gjerne verre, ingen 

aktivitet. Derfor ber vi publikum om å respektere våre regler og hjelpe oss (og dere selv) å 

opprettholde dette. Husk at det er ikke vaktene i hallen som har satt reglene, de bare opprettholder 

disse.  

Her kommer en del praktisk informasjon som vi ber dere formidle til spillere, sjåfører og publikum.  

• Alle må registrere seg med QR kode før eller ved ankomst. Dette gjelder også spillere og 

trenere. ØBK vil sende ut link til registreringen i forkant av kampdagen. 

• Begrens oppmøtetid til 1 time før kamp.  

• Publikum er velkommen, hallen rommer ca 100 tilskuere. Tilreisende lag har en egen tribune 

som er merket. Benytt denne. 

• Alle må respektere regler og anvisninger i hallen. 

• Spillere og trenere må i tillegg registrere seg i min håndball som vanlig. 

• Ved minikamper må det levere komplett liste med navn og telefonnummer på trenere og 

spillere til smittevernvakter. 

• Hold 1 meters avstand og sørg for god håndhygiene!  

• Tribunene er merket hvor man kan sitte.  

• Det skal være 2 seter mellom hver person for å opprettholde 1 meters regelen. 

• Kiosk vil være åpen, men husk 1 meters regel og håndhygiene.  

• Spillere og støtteapparat blir vist vei til garderoben ved ankomst. 

• Trener/lagleder har ansvar for at smittevernregler i garderobe opprettholdes 

• Kampene spilles på stor banen.  

• Oppvarming foregår bak målene. 

• Lagene bytter ikke side. 

• Gi beskjed om dusjen ikke blir benyttet til smittevernansvarlig. 

• Garderobene vaskes etter kamp av vertskapet. 

• Vi anbefaler at man prøver å holde seg på anvist plass gjennom hele kampen.  

• Når kampen er slutt følg anvisninger til utgangen. Avhengig av tilskuertall kan det hende at 

tribunen må tømmes og renses før neste innslipp av publikum.  

• Vi ber om at man venter på sine barn i bilen.  

Se også https://www.orlandballklubb.com/portal/public/showContentCategory.do?id=948547417 

for mer informasjon.  

Ved spørsmål: ta kontakt på handball@orlandballklubb.com 

 

Med sportslig hilsen styret i ØBK håndball  

VELKOMMEN TIL HÅNDBALLKAMP I 

ØRLAND SPAREBANK ARENA 

https://www.orlandballklubb.com/portal/public/showContentCategory.do?id=948547417

