Storhamar Fotballs rutiner for kampavvikling på Prestrud Koronaversjon
Velkommen skal dere være til kamp hos Storhamar Fotball!
Som dere helt sikkert kjenner til er det en del restriksjoner og regler vi må forholde
oss til ved kampavvikling denne høsten. Vi har et stort fotballanlegg og det setter en
del begrensninger i forhold til vår vanlige gjennomføring av kamper og treninger på
Prestrud. Maksimumsgrensen på 200 personer på anlegget og 1-meters-regelen gjør
at vi også må sette krav til bortelagene som besøker oss. Her er noen punkter som vi
i Storhamar Fotball har satt som krav for at kamp- og treningsavvikling skal være
gjennomførbart på vårt anlegg i henhold til NFF’s Koronahåndbok.

•

Overholde generelle smittevernregler (ikke møte opp ved symptomer på covid
19, ‘sprite’ hender ved inngang og utgang og overholde 1-meters-regel)

•

Vi kan dessverre ikke ta imot mer enn en foresatt pr. spiller fra bortelagene
(dette er den samme grensen vi har satt for våre egne lag). Tilskuere henvises
til publikumssone på motsatt side av trenere/spillere og må overholde 1meters-regelen.

•

Bortelagenes lagleder får en link/QR-kode fra oss for forhåndsregistrering av
de som kommer. I tillegg må det medbringes en ferdig liste over spillere og
støtteapparat, samt en liste med navn og telefonnr på de som skal se kampen.
Hvis foresatte ikke er på listen må dere informere om at det er pålagt å
registrere seg til en kampvert når de kommer.

•

Kun bortelag med lang reisevei får tilgang til garderobe- og dusjfasiliteter etter
kamp, mot at 1-meters-regelen blir overholdt. Størrelsen på våre garderober
tilsier at lag må fordeles i to garderober etter kampslutt for at alle
smittevernsregler kan overholdes. Avtal i forkant med vår lagleder om
garderober ønskes!

•

Alle spillere må komme ferdig skiftet

•

Følg skilting til bane

•

Spør Kampvert hvor og når oppvarming kan foregå

•

Gå inn som en samlet tropp

•

Publikum må ikke gå inn på banen før oppsatt tid. Vi har et stort anlegg og
antall personer på banen er et totalregnestykke vi hele tiden må holde
innenfor 200 og er forsøkt hensyntatt i trenings- og kampoppsett

Storhamar Fotball er som nevnt en klubb med et stort anlegg, mange lag og mye
aktivitet, så vi ber dere om å ta hensyn til de tider og regler som er satt opp. Da får vi
alle en best mulig opplevelse og ramme rundt kampene, samt at vi alle føler oss
trygge på Prestrud..

Velkommen skal dere være

Med sportslig hilsen
Trenerteam og Styret i Storhamar fotball

