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Informasjon til lag som kommer til Steinkjerhallen ifm seriekamper

Kamper i helgene:

• Garderober vil ikke være tilgjengelig for hjemmelag. Dette gjelder også
for lagene som har kortere reisetid enn en time.
• Tilreisende lag med lengre reisetid enn en time har en tilgjengelig
garderobe. Denne garderoben er merket med klubbnavn og årsklasse
• Publikum er velkomne med de gjeldende smittevernreglene og skal
registrere seg på besøkslister eller digitalt med NIFs besøksapp.
qrona.nif.no
• Det vil være registrering av alle besøkende og antallet i hallen kan ikke
overstige 200 personer med spillere og publikum. Kun spillere ,
støtteapparat og dommere skal befinne seg på spilleflaten. Publikum
henvises til tribunene.
• Tribuner vil være merket slik at det er greit å holde riktig avstand. På
bane 1 ved hovedtribunen er publikumskapasiteten estimert til 50
personer. Bane 2 og 3 er estimert til 25 tilskuere. Dette inkluderer
kampverter/dugnadsmannskap.
• Det vil være kiosk der smittevernregler ivaretas og her godtas kun digital
betaling, Vipps eller kort.
• Publikum skal ikke oppholde seg i hallen etter kampslutt og det
oppfordres heller ikke til å vente på spillerne i inngangspartiet da dette
vil utfordre avstandsregelen.
Kamper i ukedagene:

• Garderober vil ikke være tilgjengelig for hjemmelag. Dette gjelder også
for lagene som har kortere reisetid enn en time.
• Tilreisende lag med lengre reisetid enn en time kan gi beskjed til lagleder
for hjemmelag at de ønsker en garderobe. Denne vil bli låst opp når de
ankommer Steinkjerhallen. Telefon hallvakt: 74167100
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• Publikum er velkomne med de gjeldende smittevernreglene og skal
registrere seg på besøkslister eller digitalt med NIFs besøksapp.
qrona.nif.no
• Tribuner vil være merket slik at det er greit å holde riktig avstand. På
bane 1 ved hovedtribunen er publikumskapasiteten estimert til 50
personer. Bane 2 og 3 er estimert til 25 tilskuere. Dette inkluderer
kampverter/dugnadsmannskap.
• Tribuner vil være merket slik at det er greit å holde riktig avstand. På
bane 1 ved hovedtribunen er publikumskapasiteten estimert til 70
personer. Bane 2 og 3 er estimert til 25 tilskuere.
• Publikum skal ikke oppholde seg i hallen etter kampslutt og det
oppfordres heller ikke til å vente på spillerne i inngangspartiet da dette
vil utfordre avstandsregelen.

Smittevernets «gylne treenighet»
1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere
– trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.
2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.
3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår
innenfor spillebanen – alltid.
Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i
oppvarming og trenings-/kampaktivitet.

Vi håper at vi sammen kan gjøre det slik at vi kan arrangere håndballkamper og
bidra til at vi står sammen mot Covid-19 og at vi igjen kan oppleve håndball
som vi ønsker å arrangere.
Mvh Styret i Steinkjer HK / Daglig leder Jan Terje Mathisen

