
 
 

Lagleders oppgaver – før, under og etter kamp (Koronaversjon) 

Storhamar Fotball er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med 
Koronahåndbokens kapittel for kampgjennomføring. 
I forbindelse med kamp skal det føres liste over spillere, trenere, lagledere, dommere og publikum 
for mulig smittesporing. Det skal i tillegg føres liste over de andre funksjonærene og frivillige som er 
på anlegget. Klubben skal holde overoppsyn med at det ikke er flere enn 200 personer på anlegget. 
Alle lag i Storhamar Fotball skal bruke Rubic LagetMitt som verktøy for registrering av spillere.  

 

Lagleders oppgaver FØR kamp 

Lagleders oppgaver for eget lag: 
 

• Påse at alle i årgangen har gjennomført fotballens Koronavettkurs (obligatorisk) 

• Påse at alle som skal spille kamp er påmeldt i Rubic (eller FIKS for ungdomslagene) 

• Påse at støtteapparat er påmeldt i Rubic (eller FIKS for ungdomslagene) 

• Informere om og distribuere påmeldingslink med QR-kode for aktuell kamp til foresatte 
o NB! Kun en foresatt pr. spiller (pga. maks-grense på Prestrudbanene) 

• Informere om at publikum ikke skal gå inn på fotballanlegget før rett før kampstart 
 

Lagleder må i forkant av kamp kontakte bortelag om følgende: 
 

• Kamptidspunkt 

• Banenummer 

• Oppmøtested 

• Distribuere velkomstbrev med Koronaretningslinjer for kamp fra klubben  

o 1 foresatt pr. spiller 

o Forhåndspåmelding og/eller medbrakt liste med navn og telefon 

o Publikum ikke inn på anlegget før kampstart  

o Kun langveisfarende får garderobe / komme ferdig skiftet 

• Distribuere banekart og veiviser for innganger og utganger for Prestrudanlegget 

• Distribuere påmeldingslink med QR-kode for aktuell kamp (Link til utgangspunkt: 

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?clubId=35) 

o NB! Kun en foresatt pr. spiller (pga. maks-grense på Prestrudbanene) 

 

Lagleders oppgaver UNDER og ETTER kamp 

Lagleder skal sammen med trener påse at: 
 

• at oppvarmning for innbyttere foregår på rett sted (ikke blant publikum eller andre grupper) 

• at avstandsreglene overholdes blant innbytterne og når spillerne forlater banen etter kamp 
 

Hamar, 27.8.2020 

Storhamar Fotball 
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