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Arbeidsoppgaver ifm arrangement i Steinkjerhallen Covid-19
Alle lag i Steinkjer HK vil få ansvaret for halldugnad og da når deres eget lag spiller. Vanlig vis så vil
man få ett arrangement før jul og ett etter. Dette kan avvike dersom laget har lite hjemmekamper før
eller etter jul. Kamper i ukedager som laget spiller arrangeres av laget selv og laget er ansvarlig for å
ha fylt opp funksjonene som kreves for gjennomføring.
I denne tiden med strenge restriksjoner så er vi nødt til å løse de oppgaver som skal til for å kunne
arrangere kamper i Steinkjerhallen. Om ikke lagene gjør sitt ytterste så kan konsekvensen bli at
kamper kommer til å gå for tomme tribuner. Om det er lag som ikke har rollene fylt før arrangement
så er det ikke tillat med publikum på tribunen. Smittevernansvarlig i Steinkjer Håndballklubb vil følge
på dette. Før hver kamp/arrangement skal følgende meldes inn til post@steinkjerhk.no:
Kamp:
Dato: Kampdato
Ansvarlig: ( Dugnadsansvarlig eller stedfortreder)
Navn på oppgaverhaver: ( se tabell under)
Vi ber om at dette etterfølges og at retningslinjene for arrangement ( vedlegg) leses og etterfølges,
samt de generelle anbefalinger fra FHI. Om det er lag som ønsker å selges kaffe på ukedager så er
det mulig så lenge smittevernet overholdes. Alle lagene har ett Vippsnr. Knyttet til sin lagskonto.
Dette fåes ved henvendelse til DL. Anbefalt pris pr kopp er 20,Arrangementkassen står i bua for de yngste og inneholder det som skal til for å anholde kamp og
settes tilbake i samme stand som du fant den eller bedre.
-

Pc /Ipad ( m/laddere) for Live-registrering
Vester til oppgavehaverer ( alle skal ha svart VERT- vest)
Lister for registrering samt QR-kode til registering av besøk.
Baneperm med bruksanvisninger
Håndsprit og engangshansker.

Postadresse

Kontaktinformasjon

Steinkjer Håndballklubb

E-post: post@steinkjerhk.no

Elvenget 20

Telefon: 924 51805

7716 Steinkjer

www.steinkjerhk.no
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Oppgaver kamparrangement:
Oppgave

Antall

Sekretariat

2/3

Speaker anbefales og
bør settes inn da dette
øker stemningen. Dette
er opp til lagene

Gjøremål
-

-

-

Kiosk

2

Kun kiosk og
billettsalg ved helgearrangement og med
fler enn 1 kamp.

Smittevern

-

1

-

Styre og bruke stadionur
Registreringer i handballLive
Sette opp/rydde ned
sekretariat
Vask av innbytteområder
ved kampskifte før nye lag
ankommer banen.
Påse at lag og dommere
overholder retningslinjene
for kamp.
Vask/fogging av
innbytterbenk/målstenger
og tribune
Sette opp/rydde ned kiosk
med varer i fra SHK-boden.
Koke kaffe
Kun digital betalingsmåte
Rydde og publikumsområde
etter arrangementet er
ferdig.

Låse inn og veilede publikum
opp i idrettsgata
Anbefale at de registrerer
seg på qrona.nif.no eller via
QR-kode som henger på

Postadresse

Kontaktinformasjon

Steinkjer Håndballklubb

E-post: post@steinkjerhk.no

Elvenget 20

Telefon: 924 51805

7716 Steinkjer
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Kommentar

10 stoler på hver side jfr
oppmerking på gulv. 2
bord til sekretariat ved
2 personer.

Kun innpakkede varer
selges
Priser er ferdig plottet
på kassen.
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-

-

-

Besøksregistrering/
Smittevern

1

-

-

døra til tribunen. Lister vil
også være tilgjengelig for de
som ikke har telefon.
Publikum til neste kamp får
ikke komme inn før tidligst
20 min før kampstart.
Oppholdsområde er
Idrettsgata, ikke
inngangsparti.
Alle skal sprite hender før de
går inn og når de går ut.
Påse at publikum overholder
anbefalte retningslinjer
Vaske/fogging over
publikumsområdet før nytt
publikum kommer til ny
kamp.
Påse at alle har registrert
seg eller registrerer seg FØR
de går inn i hallen.

VIKTIGE TELEFONNR:
Hallvakt: 741 67100
Daglig leder: 924 51805

Vedlegg: Bruksanvisning Live registrering

Postadresse

Kontaktinformasjon

Steinkjer Håndballklubb

E-post: post@steinkjerhk.no

Elvenget 20

Telefon: 924 51805

7716 Steinkjer
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Det totale antallet som
tillates er 50 stk. Dette
tallet inkluderer
dugnadsmannskap på
tribunen ( 4 stk)

