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1.0 Innledning
Norges Bandyforbund (NBF) har utarbeidet retningslinjer i forbindelse med
gjennomføring av kamparrangementer for sin toppidrett under covid-19 utbruddet.
Disse retningslinjene definerer krav til gjennomføring av kamper (offisielle kamper,
turneringskamper og treningskamper) og arrangementer med tilskuere i forbundets
toppidrett, for å sikre forsvarlig smittevern under covid-19 utbruddet.
Myndighetene og NIF har fra og med 14/1-22 definert NBFs toppidrett som følger:
Eliteseriene for kvinner og menn i innebandy, Eliteserien for menn i bandy og
Dameserien i bandy.
Formålet med retningslinjene er å sikre at alle parter involvert i gjennomføringen av
kamper praktiserer like smitteverntiltak for å minimere smitterisiko.
Toppidrettsutøvere som bedriver idrett der normal kampaktivitet innebærer nærkontakt,
må være ekstra aktsomme for smitte. Det er svært viktig at alle involverte
(klubb/lag/spillere/støtteapparat) er lojale mot de fastsatte retningslinjene, og at de
etterlever disse.
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Disse retningslinjene er et tillegg til de retningslinjene som gjelder for trening med
nærkontakt, og beskriver kun de tilleggskrav som stilles i forbindelse med offisielle
kamper, turneringskamper, treningskamper og arrangementer med tilskuere. Det er
derfor en forutsetning at alle de krav som er nedfelt i «Retningslinjer for trening under
covid-19 utbruddet 2020-2022 - Toppidrett under Norges bandyforbund» har blitt og vil
bli fulgt av alle klubber/lag som deltar i kampaktivitet og arrangementer med tilskuere.
Pandemiens utvikling kan føre til behov for fortløpende endringer i retningslinjene. Det
samme kan praktiske hensyn som oppdages først når retningslinjene er tatt i bruk. Ved
nye versjoner av retningslinjene, vil de erstatte denne utgaven.
På arrangementer skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar
for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er tilstede skal
informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om
smittevern.
Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig
å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
Vi gjør særskilt oppmerksom på at kommunene kan innføre strengere smittevernregler
enn hva som er fastsatt av nasjonale helsemyndigheter. Dette med bakgrunn i
smittesituasjonen i den enkelte kommunen. Enhver slik beslutning av strengere art, tatt
av anleggseier/kommune eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer
gitt fra Norges Idrettsforbund (NIF) eller Norges Bandyforbund (NBF).
NIF og NBF forbeholder seg retten til å kontrollere og eventuelt stanse muligheten for å
arrangere kamper i forbundets toppidrett om det er manglende kontroll og struktur på
smittevernet. Brudd på kravene til smittevern i retningslinjene kan også bli gjenstand for
andre sanksjoner.
For klubblagene er det klubbens daglige leder og/eller styreleder som er ansvarlig for å
sikre at gjennomføring skjer i samsvar med retningslinjene, og at alle personer som
deltar i kampaktivitet får god informasjon om covid-19 smitte, symptomer og om
smitteverntiltakene klubben gjennomfører. Klubbene må selv sørge for en forsvarlig drift
som tar hensyn til smittevern i tråd med retningslinjene, og skal forholde seg lojalt til alle
pålegg fra NIF, NBF og helsemyndigheter.
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2.0 Generelle krav ved gjennomføring av
kamparrangementer med tilskuere
Hovedpunkter for å gjennomføre et kamparrangement:









Gode rutiner for renhold og hygiene
Maks 200 tilskuere på arrangement utendørs (uten faste tilviste plasser)
Maks 600 tilskuere på arrangement utendørs hvor alle sitter på faste tilviste plasser.
o Ved maks 600 tilskuere skal arrangøren sørge for at de som er til stede,
holdes adskilt i grupper på inntil 200 personer, og at det er minst 2 meters
avstand mellom de ulike gruppene av personer.
Maks 200 tilskuere på arrangement innendørs hvor alle sitter på faste tilviste plasser.
Maks 30 tilskuere på arrangement innendørs (uten faste tilviste plasser)
Uansett skal det være minimum 1 meter avstand, målt fra skulder til skulder, mellom
alle utenfor spilleflaten. Om man ikke kan holde 1 meters avstand, skal det benyttes
munnbind.
Registrering av alle personer som inngår i arrangementet. På arrangementer hvor
alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, skal arrangøren ha oversikt over
hvor hver enkel tilskuer sitter (Se forskrift).

Offentlige myndigheters krav og offisielle reglementer skal etterleves fullt ut.

3.0 Definisjoner
Som kamparrangement under denne protokollen regnes:




Obligatoriske seriekamper og andre kamper godkjent og berammet av NBF mellom
lag som er omfattet av Norges Bandyforbunds Toppidrettsprotokoller.
Godkjente turneringer mellom lag som er omfattet av Norges Bandyforbunds
Toppidrettsprotokoller.
Treningskamper med tilskuere mellom lag som er omfattet av Norges
Bandyforbunds Toppidrettsprotokoller.

Som personer under denne protokollen regnes:




Deltakere: Toppidrettsutøvere, støtteapparat, dommere og presse/media
(journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å
sikre mediedekning av arrangementet.)
Funksjonærer: Alle andre som er nødvendige for gjennomføring av et arrangement,
herunder personer med offisielle oppgaver for NBF (inkl. kampinspektør/supervisor,
dommerobservatør o.a.).
Tilskuere

Som områder under denne protokollen regnes:




Spilleflaten: Området på innsiden av ytre baneoppmerking/vant og 1 meter på
utsiden av denne. På dette området tillates kun spillere, lagledere, dommere og
funksjonærer med nødvendige oppgaver. I dette området har spillere under kamp og
oppvarming unntak fra avstandsregelen på 1 meter.
Indre bane: Området på utsiden av spilleflaten, som inkluderer innbytterbenker,
utvisningsbenker, sekretariatet osv. På dette området tillates kun spillere, lagledere,
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dommere, funksjonærer med nødvendige oppgaver.
Kampinspektør/supervisor/dommerobservatør og fotografer kan tillates på dette
området på de arenaene der det er mulig å legge til rette for dette.
Tribunen: Et område i god avstand til spilleflaten og indre bane der tilskuere kan
oppholde seg med 1 meters avstand.

4.0 Arrangør




Arrangør er ansvarlig for at disse retningslinjene for gjennomføring av
kamparrangementer under covid-19 utbruddet overholdes.
Arrangør er ansvarlig for å informere alle involverte (lag, dommere, presse/media,
tilskuere) om retningslinjene i forbindelse med kamparrangementet på arenaen.
Arrangør er ansvarlig for å bortvise personer fra arenaen som ikke overholder disse
retningslinjene.

4.1 Arrangementsansvarlig, arrangementsplan og opplæring av
funksjonærer
 Alle kamparrangementer skal ha en arrangementsansvarlig.
 Arrangør skal utarbeide en skriftlig plan for et kamparrangement, som har som formål
å sikre god hygiene og redusere kontakt mellom personer på arenaen til bare det
absolutt nødvendige. Denne planen skal inneholde:
o Rutiner for telling og registrering av deltakere, funksjonærer og tilskuere.
o Rutiner for vask og lokale renholdsplaner i forhold til organisering, ansvar og
ressursbehov. Beskrivelse av hvem som har ansvar for å gjennomføre vask før,
under og etter et kamparrangement.
o Tiltak for å kunne holde 1 meters avstand mellom alle personer på arenaen som
f. eks. i garderober, inngangspartier, salgsområder og andre steder det kan
oppholde seg mange personer.
o Tiltak for å tilrettelegge spilleflaten og indre bane på en best mulig måte i forhold
til smittevern.
o Arbeids- og tilgangsområder for alle funksjonærer med adgang til kamparenaen.
o Tilgangsområder for spillere, støtteapparat og dommere, og ankomst til disse
områdene.
o Tilgangsområder for tilskuere og ankomst til disse områdene.
o Blant områdene som må tydelig defineres og hvor tilgang må begrenses kan
være:
 Område for ankomst og avreise utenfor og inn på arenaen for spillere,
støtteapparat og dommere, før og etter kamp, og i forbindelse med
oppvarming utenfor arenaen.
 Garderober for lag og dommere.
 Inngang og utgang for tilskuere til arenaen og tribuner.
 Medieresepsjon eller annet godt merket egnet område hvor presse/media
henvender seg ved ankomst til arenaen.
 Tribuner med godt oppmerkede områder for tilskuere, presse/media og
personer tilknyttet lagene som ikke skal delta i kampen.
 Kiosk/utsalgssted.
 Avgrensede områder for presse/media (presserom, og «mixed sone»).
 Avgrensede områder for fotografer (presserom og arbeidsområde på indre
bane, hvis mulig).
 Avgrenset område for kampinspektør/supervisor/dommerobservatør.
 Sted for eventuelle dopingkontroller.
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 Alle personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med et kamparrangement skal
gis god informasjon om covid-19 smitte og symptomer, og om smitteverntiltakene
arrangøren gjennomfører, samt beredskaps- og evakueringsplaner. De skal også ha
gjennomført NIFs koronavettkurs.
 Arrangørklubben skal kunne dokumentere hvordan informasjon er gitt og hvordan
opplæring av eget personell er gjennomført.
 Arrangementsansvarlig skal sørge for å ha satt seg inn i beredskaps- og
evakueringsplaner for å håndtere nødsituasjoner, som kan være oppdatert/tilpasset,
slik at de tar hensyn til de spesielle omstendighetene rundt kamparrangementer under
covid-19 utbruddet.
 Arrangørklubben og arrangementsansvarlig må til enhver tid sørge for å holde seg
oppdatert på, og følge råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter. Oppdatert
informasjon om covid-19 smitte og symptomer finnes på
nettsidene helsenorge.no og fhi.no.

4.2 Telling og registrering av deltakere, funksjonærer og tilskuere
 Det totale antall tilskuere på arenaen, skal aldri overskride de generelle krav ved
gjennomføring av kamparrangementer.
 Arrangør må i samarbeid med arenaeier finne den konkrete kapasiteten for arenaen,
som ivaretar 1-metersregelen utenfor spilleflaten. Det skal være 1 meter mellom alle
på tribune, målt fra skulder til skulder. Arenaens kapasitet og utforming er styrende i
forhold til det maksimale antallet tilskuere som kan være til stede under et
kamparrangement.
 ALLE som er til stede på kamparrangementet skal registreres med navn og
telefonnummer (f.eks. qrona.no). På arrangementer hvor alle i publikum sitter på
faste, tilviste sitteplasser, skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkel tilskuer
sitter (Se forskrift). Det er arrangør, ved arrangementsansvarlig, som er ansvarlig for å
ha oversikt over disse listene med deltakere, funksjonærer og tilskuere med
kontaktinfo. Tilskuere skal informeres om hvorfor det føres lister. Slike lister skal
oppbevares i 10 dager, og deretter makuleres.
 Ved behov skal denne listen med oversikt over personer, som har vært til stede ved et
kamparrangement, kunne fremvises kommunehelsetjenesten, som har ansvar for
oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak.
 For alle kamper skal det føres elektronisk kampskjema (InnebandyLive/BandyLive),
og for lagene er dette tilstrekkelig registrering for spillere og støtteapparat som skal
oppholde seg på spilleflaten. NB! Viktig at det kun er spillere og støtteapparat som
faktisk er tilstede på kampen registreres, maksimalt 20+5 (innebandy) og 16+5
(bandy). For andre personer tilknyttet lagene, må disse innrapporteres til
kamparrangør i god tid før kampdag.
 Personer med offisielle oppgaver for NBF (inkl.
kampinspektør/supervisor/dommerobservatør o.a.), som på forhånd har meldt sin
ankomst, skal tillates inngang til arenaen som funksjonærer.
 Norges Bandyforbund kan utstede tillatelser pr kamparrangement, til de som har
godkjente oppgaver for organisasjonen i forbindelse med et kamparrangement.
Personer som har fått en slik tillatelse er pliktig til å informere arrangør i god tid før
kamparrangementet, og skal tillates inngang til arenaen som funksjonær.
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4.3 Tiltak for å sikre god hygiene og smittevern på arenaen
 Garderober for spillere og dommere skal rengjøres før disse ankommer arenaen.
Dersom det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand i garderoben, må flere
garderober eller andre egnede lokaler stilles tilgjengelige for lagene.
 Innbytterbenker og utvisningsbenker skal rengjøres før spillerne entrer spilleflaten.
 Lagene skal ikke bytte innbytterbenk i omgangs-/periodepausen.
 Det må være god tilgang på desinfiserende middel for alle, herunder ved alle
innganger til arenaen, tribunen og spilleflaten.
 Alle toaletter som er i bruk, skal rengjøres jevnlig. Det må sikres at såpe eller
desinfiserende middel er tilgjengelig for bruk før og etter toalettbesøk.
 Unngå trengsel der tilskuere forventes å lage kø eller samles i klynger. God
oppmerking (for eksempel markering på bakken, tape på gulvet innendørs e.l.) kan
underlette for å holde minst 1 meters avstand der det lett blir kø.
 Plakater med generelle anbefalinger om hvordan man kan forebygge smitte bør
henges opp i områder hvor personer ferdes på arenaen.
 Sponsoraktiviteter og salgsstands på innsiden og utsiden av arenaen må innrettes slik
at man unngår unødig ansamling av personer.

4.4 Spilleflaten og indre bane
De ulike idrettsanleggene kan ha ulike utfordringer for å kunne legge til rette for godt
smittevern og avstand mellom personer, på spilleflaten og indre bane.
For å sikre et best mulig smittevern skal følgende retningslinjer og føringer følges:
 Spillere og støtteapparat bør tilstrebe å holde 1 meters avstand seg imellom utenfor
spilleflaten.
 Det skal være minimum 1 meters avstand mellom personene som sitter i sekretariatet.
 Personer med oppgaver som ballgutter/-jenter oppholder seg på egnet sted, men i
størst mulig grad i god avstand fra spilleflaten. De skal holde 1 meters avstand seg
imellom. Denne type funksjonærer bør holdes på et minimum for å begrense antall
personer ved spilleflaten.
 Det skal ikke overleveres utmerkelser, gaver, vimpler o.l. i forbindelse med kamper.
 Det legges til rette for at lagledere og dommere, som signerer kamprapporten,
desinfiserer hender før og etter bruk av pc/nettbrett i sekretariatet.

4.5 Billetter
 Arrangør må ha utarbeidet en oversikt over hvor mange inngangsbilletter de kan
selge.
 Det oppfordres til å benytte elektronisk betaling ved salg av billetter (f.eks. VIPPS).
 Ved forhåndssalg av billetter skal tilskuere få tydelig beskjed om at man skal holde
seg hjemme dersom man ikke føler seg helt frisk.
 Hjemmelaget oppfordres til å etablere en god kontakt med bortelaget i forhold til salg
av billetter.
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4.6 Kiosk/utsalgssted
Dersom kiosk eller annet utsalgssted skal benyttes under kamparrangementet, gjelder
følgende retningslinjer:







Det skal oppnevnes en ansvarlig for kiosken/utsalgsstedet.
Driften skal være smittevernfaglig forsvarlig.
Gjester og personell skal kunne holde 1 meters avstand.
Det bør være oppmerket avstandslinjer i området for kundene.
Godt renhold og tilgjengelig håndsprit eller liknende skal være satt frem.
Vurdere plassering av kiosken/utsalgsstedet med hensyn til å unngå opphopning av
mennesker, og at det ikke hindrer inngang og utgang til f. eks. spilleflate, tribune og
inngangspartiet på arenaen.
 Loddsalg, konkurranser for tilskuere o.l. må gjennomføres i tråd med
smittevernreglene.
 Legge til rette for kontaktløs og kontantløs betaling via kort eller telefon (f. eks.
VIPPS).

4.7 Presse/media
 Arrangør skal legge til rette for at presse og media kan være til stede på arenaen.
 Arrangør bør i god tid kontakte lokal presse/media i forkant av kamparrangementet for
å sikre oversikt over antall personer som ønsker tilgang.
 Arrangør skal gi beskjed om at personer i presse/media ikke skal komme til arenaen
ved minste tegn til luftveisinfeksjon/feber.
 Arrangør skal legge til rette for at presse/media kan intervjue spillere/trenere etter
kamp, innenfor gitte retningslinjer for smittevern. Det skal være minst 1 meters
avstand mellom personer i presse/media og mellom presse/media og spillere/trenere.
 Hvis arrangør opplever at presse/media ikke etterlever gitte retningslinjer, skal dette
rapporteres til Norges Bandyforbund og kan resultere i direkte eller fremtidig
bortvisning av vedkommende fra forbundets arrangementer.
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5.0 Lagene
 «Retningslinjer for trening under covid-19 utbruddet 2020-2022 - Toppidrett under
Norges bandyforbund» skal alltid følges, så langt de passer, i forbindelse med
kamparrangement.
 Alle reiser med fellestransport til og fra et kamparrangement må skje på en
smittevernfaglig forsvarlig måte (munnbind bør benyttes). Lagene bør i størst mulig
grad skjermes fra andre under reisen.
 Spillere og støtteapparat skal til enhver tid holde minimum 1 meters avstand seg
imellom under kamparrangementet med følgende unntak:
o Spillere og støtteapparat på og ved spilleflaten under kamp.
o Spillere på spilleflaten under kamprelatert oppvarming.
 En ikke uttømmende liste i forhold til når det er viktig å være bevisst på avstand:
o I forbindelse med eventuell innmarsj.
o Samling av spillere før kampstart (pep talk o.l.).
o Feiring ved mål (klemming og tett ansamling av spillere bør unngås).
o Hvis lagkaptein oppsøker dommerne under kamp.
o I omgangs-/periodepauser.
o Under time-out.
 Spillere og lagledere har ellers et særskilt ansvar for at det, under spilleavbrudd i
kamp, ikke oppstår unødvendige situasjoner og diskusjoner med dommere og andre
spillere/lagledere, hvor 1 meters avstand ikke kan overholdes.
 Lagene skal ikke håndhilse på hverandre eller dommerne etter endt kamp.
 Lagene skal rydde søppel rundt egne innbytterbenker og i garderober.
 Spillere og lagledere skal unngå områder på arenaen hvor det også er tilskuere.
 Spillere og lagledere må i alle situasjoner i kontakt med dommere, funksjonærer og
presse/media holde minimum 1 meters avstand.

6.0 Dommere, kampinspektør/supervisor/dommerobservatør
 Dommerne plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende smittevernregler.
 Ved symptomer på luftveisinfeksjon – meld forfall!
 Dommere og kampinspektør/supervisor/dommerobservatør er omfattet av de samme

krav til smittevern som øvrige aktører.
 Dommerne skal så langt det er mulig holde 1 meters avstand seg imellom og til øvrige

deltakere. I gitte situasjoner vil dommerne kunne bli nødt til å fravike avstandsregelen
i kraft av sin funksjon og myndighet.
 Kampinspektør/supervisor/dommerobservatør skal i god tid før kampdagen informere
arrangør om sin ankomst.
 Kampinspektør/supervisor/dommerobservatør skal før og under kampen oppholde
seg på arrangørens anviste sted på arenaen.
 Dommerne har myndighet til å påtale brudd på «Retningslinjer for
kamparrangementer under covid-19 utbruddet 2020-2022 - Toppidrett under Norges
bandyforbund» og de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Rapporten skal sendes
umiddelbart til NBF.
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