
 

Norges Bandyforbund  Besøksadresse: 
Postboks 5000   Sognsvn. 75 J, Ullevaal Stadion 

N-0840 Oslo 

    +47 21029000   

Org.nr.: 971434406   bandy@nif.idrett.no | bandyforbundet.no  

 

 

RETNINGSLINJER FOR 

KAMPARRANGEMENTER 

UNDER COVID-19 UTBRUDDET 2020-2022 
TOPPIDRETT UNDER NORGES BANDYFORBUND 

 

 

Retningslinjene er utarbeidet med basis i Norges Fotballforbunds og Norges Håndballforbunds protokoller for kamper og 
arrangementer i toppidretten. Norges Bandyforbund retter en stor takk til NFF og NHF for deres villighet til å dele både sine 
erfaringer og for at de stiller sine protokoller til disposisjon også for andre kontaktidretter. 

 

Versjon 2.3 - 15. februar 2022 

 

mailto:bandy@nif.idrett.no


 

Side 2 
 

 

 

Innhold 
 

1.0 Innledning ........................................................................................................................................ 2 

2.0 Generelle krav ved gjennomføring av kamparrangementer med tilskuere ........................... 3 

3.0 Definisjoner ...................................................................................................................................... 3 

4.0 Arrangør ........................................................................................................................................... 4 

4.1 Arrangementsansvarlig og arrangementsplan ................................................................... 4 

4.2 Organisering av deltakere, funksjonærer og tilskuere ...................................................... 5 

4.3 Tiltak for å sikre god hygiene på arenaen ........................................................................... 5 

4.4 Presse/media ........................................................................................................................... 5 

5.0 Lagene ............................................................................................................................................. 6 

6.0 Dommere, kampinspektør/supervisor/dommerobservatør ...................................................... 6 

 

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. 

Myndighetene og NIF har pr. 15/2-22 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 god gjennomføring av kamper og arrangementer.  

Toppidrettsutøvere som bedriver idrett der normal kampaktivitet innebærer nærkontakt, 
må være ekstra aktsomme for sykdom. Det er svært viktig at alle involverte 
(klubb/lag/spillere/støtteapparat) er lojale mot de fastsatte retningslinjene, og at de 
etterlever disse. 

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. 
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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. 

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig 
å ivareta god hygiene. 

Vi gjør særskilt oppmerksom på at kommunene kan innføre strengere smittevernregler 
enn de 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 
gjennomføringen av arrangementet. Brudd på kravene 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. Klubbene må selv sørge for 
en forsvarlig drift i tråd med retningslinjene, og skal forholde seg lojalt til alle pålegg fra 
NIF, NBF og helsemyndigheter. 

 

2.0 Generelle krav ved gjennomføring av 
kamparrangementer med tilskuere 

Hovedpunkt for å gjennomføre et kamparrangement:  

 Gode rutiner for renhold og hygiene 

Offentlige myndigheters krav og offisielle reglementer skal ellers etterleves fullt ut. 

 

3.0 Definisjoner 

Som kamparrangement under denne protokollen regnes: 

 Obligatoriske seriekamper, NM- kamper 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 som involverer lag omfattet av Norges 
Bandyforbunds Toppidrettsprotokoller. 
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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. 

 Indre bane: Området på utsiden av spilleflaten, som inkluderer innbytterbenker, 
utvisningsbenker, sekretariatet osv. På dette området tillates kun spillere, lagledere, 
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 hvor tilskuere kan 
oppholde seg. 

 

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 og arrangementsplan 

 Alle kamparrangementer skal ha en arrangementsansvarlig. 

 Arrangør skal utarbeide en skriftlig plan for et kamparrangement.  
Denne planen skal inneholde: 
o Rutiner for organisering 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 tilrettelegge spilleflaten og indre bane på en best mulig måte for å 
sikre en god gjennomføring av arrangementet. 

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. 
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o Blant områdene som bør defineres: 
 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. 
 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. 

 Arrangementsansvarlig skal sørge for å ha satt seg inn i beredskaps- og 
evakueringsplaner for å håndtere nødsituasjoner. 

 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 Organisering av deltakere, funksjonærer og tilskuere 

 De generelle krav ved gjennomføring av kamparrangementer med tilskuere skal 
følges (pkt. 2.0 i denne protokollen). 

 For alle kamper skal det føres elektronisk kampskjema (InnebandyLive/BandyLive), 
med spillere og støtteapparat som skal oppholde seg på spilleflaten og indre bane.  

4.3 Tiltak for å sikre god hygiene på arenaen 

 Garderober for spillere og dommere skal rengjøres før disse ankommer arenaen.  

 Innbytterbenker og utvisningsbenker skal rengjøres før spillerne entrer spilleflaten. 

 Lagene skal ikke bytte innbytterbenk i omgangs-/periodepausen.  

 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. 

4.4 Presse/media 

 Arrangør skal legge til rette for at presse og media kan være til stede på arenaen. 

 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. 

  

https://helsenorge.no/
https://www.fhi.no/
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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 forsvarlig 
måte for å unngå sykdom. Lagene bør i størst mulig grad skjermes fra andre under 
reisen. 

 Lagene bør ikke håndhilse på hverandre etter endt kamp. 

 Lagene skal ikke håndhilse på 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. 

 

6.0 Dommere, kampinspektør/supervisor/dommerobservatør 

 Ved sykdom – meld forfall! 
 Dommere og kampinspektør/supervisor/dommerobservatør er omfattet av de samme 

krav i denne protokoll som øvrige aktører, så langt de passer. 
 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. 

 


