Kvinesdal håndballklubb`s retningslinjer for covid-19 smitteverntiltak
ved turnering og kamp i Kvinesdalhallen
- Informasjon til foresatte
Styret ved Kvinesdal håndballklubb minner om at tidligere informasjon om retningslinjer for covid-19
smittevern ved håndballterning også er gjeldene for kamp og turnering.
Norges håndballforbund har nå laget retningslinjer for kamp og arrangement som Kvinesdal håndball klubb
følger. Følg linken under og les retningslinjer for kamp og arrangement fra Norges håndballforbund:
https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/

Smittevernets «gylne treenighet»
1.Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.
2.God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.
3.Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid. Husk at alle skal følge 1-meters
regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet

Informasjon ved turnering i Kvinesdalhallen:
•
Hver spiller møter opp i god tid etter avtale med trener.
•
Spillere skal komme ferdig kledd til turnering. Garderober vil være stengt.
•
Hver spiller må ha med drikkeflaske merket med navn.
•
Kiosken vil være åpen under turnering og KHBK følger regler for smittevern ved kiosk salg. Det vil
kun bli betaling med vipps.
•
Arrangementet vil følge reglene fra helsedirektoratet for max 200 personer på offentlig sted . I følge
halleier (Kvinesdal kommune) så er publikumskapasiteten max 100 personer på tribunen.
•
Arrangør sørger for registrering av personer for evt smittesporing i samarbeid med trenere og
vakthold i hallen under turnering aktuell dag.
•
Det anbefales en tilskuer pr. spiller. Tilskuere har ansvar for å opprettholde håndhygiene og holde 1
meter avstand i benken på tribunen, og ellers under arrangementet.
•
Håndballklubben vil gjøre sitt beste for å ivareta hver enkelt spiller og gjøre arrangementet tryggest
mulig med tanke på smittevern.
Informasjon ved seriekamp(jenter 12 og oppover) i Kvinesdalhallen:
•
Regler gjeldene som ved turnering(se informasjon over).
•
Kiosken ikke vil være åpen ved seriekamp.
•
Ved seriekamp er det ikke begrensing på anbefaling om en tilskuer pr spiller. Da det kun spilles en
kamp om gangen vil publikumskapasiteten være større.

•
Ved bortekamp/turnering vil det komme mer informasjon fra trener. Det forventes at det vil
komme informasjon til trenere om egne beskjeder fra motstanderlaget angående smitteverntiltak i de
gjeldene haller.
•
Ved kjøring til og fra kamp så gjelder 1m regelen.

Med vennlig hilsen
Styret ved Kvinesdal håndballklubb

