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1.0 Innledning 

Retningslinjene definerer krav til gjennomføring av bandykamper (offisielle 
kamper, turneringskamper og treningskamper) og arrangementer med tilskuere i 
Eliteserien for herrer og Dameserien for å sikre forsvarlig smittevern under covid-
19 utbruddet. 

Formålet med retningslinjene er å sikre at alle parter involvert i gjennomføringen av 
bandykamper praktiserer like smitteverntiltak for å minimere smitterisiko. Kamper som 
omfattes av disse retningslinjene er seriekamper i Eliteserien for herrer og Dameserien. 
Hvis man følger gjeldende retningslinjer for kamparrangement, tillates det tilskuere i 
turnerings- og treningskamper mellom lag i disse seriene. 

Retningslinjene retter seg kun mot gjennomføring av kamper på det øverste nivået i 
norsk bandy. Dette er fordi man i toppbandyen har gode muligheter til å kontrollere 
miljøene der bandykamper finner sted, og dermed kan gjøre nødvendige 
smittevernfaglige tilpasninger. 
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Protokollen tar utgangspunkt i følgende tre grunnpilarer for å hindre/bremse 
smittespredning:  
A. Syke personer deltar ikke ved gjennomføringen av bandykamper/arrangementer 
B. God hygiene praktiseres på kamparenaene 
C. Kontakt reduseres så langt som mulig 

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 med 
nærkontakt» 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 førsteutgaven. 

Det er klubben ved valgt leder eller daglig leder som er ansvarlig for å sikre at all 
aktivitet skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Klubbens leder/daglige 
leder må selv sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og skal 
forholde seg lojalt til alle pålegg fra helsemyndigheter, så vel som de pålegg som 
fremkommer av disse retningslinjene.  

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). 

 

2.0 Generelle krav ved gjennomføring av 
kamparrangementer med tilskuere i toppbandyen 

Hovedpunkter for å gjennomføre et kamparrangement:  

 Maks 200 deltakere på arrangement utendørs (uten fastmonterte seter) 

 Maks 600 deltakere på arrangement utendørs hvor alle sitter i fastmonterte seter. 
o Ved maks 600 deltakere 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 deltakere på arrangement innendørs 

 Uansett skal det være minimum 1 meter avstand, i alle retninger, mellom alle utenfor 
spilleflaten 

 Gode rutiner for renhold og hygiene 

 Registrering av alle personer som inngår i arrangementet 

 Mange kommuner har innført lokale tiltak om antall deltakere på arrangement. Den 
enkelte arrangørklubb må sette seg inn i disse. 

Offentlige myndigheters krav og offisielle reglementer skal etterleves fullt ut. Her finner 
dere den nasjonale veilederen for smittevern i idretten. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
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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: Spillere, støtteapparat, tilskuere og presse/media. 

 Funksjonærer: Alle andre som er nødvendige for gjennomføring av et arrangement, 
herunder personer med offisielle oppgaver for NBF (inkl. dommere, 
kampinspektør/supervisor o.a.) og banemannskap. 

Som områder under denne protokollen regnes: 
 

 Spilleflaten: Området på innsiden av ytre baneoppmerking og 2 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, 
dommere, funksjonærer med nødvendige oppgaver. Kampinspektør/supervisor 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 i alle retninger. 

 

4.0 Arrangør 

 Arrangør er ansvarlig for at disse retningslinjene for toppbandyens gjennomføring av 
kamparrangementer under covid-19 utbruddet overholdes. 

 Arrangør er ansvarlig for å signere og sende inn «Vedlegg 1 – Egenerklæring 
kamp/arrangement» i disse retningslinjene til Norges Bandyforbund før første 
kamparrangement. 

 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. 
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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 og funksjonærer. 
o Rutiner for vask og lokale renholdsplaner i forhold til organisering, ansvar og 

ressursbehov. Beskrivelse av hvem som har ansvar for og gjennomfører 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. 
 Sted for eventuelle dopingkontroller. 

 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. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/
https://helsenorge.no/
https://www.fhi.no/
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4.2 Telling og registrering av deltakere og funksjonærer 

 Det totale antall deltakere på arenaen, skal aldri overskride de generelle krav ved 
gjennomføring av kamparrangementer med tilskuere i toppbandyen. I tillegg til 
deltakerne kommer funksjonærene som er nødvendig for gjennomføringen av 
arrangementet. 

 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 tribunen i alle retninger. Arenaens kapasitet og utforming er styrende i forhold til 
det maksimale antallet deltakere som kan være til stede under et kamparrangement. 
Det maksimale tilskuerantallet sendes NBF. 

 ALLE som er til stede på kamparrangementet skal registreres med navn og 
telefonnummer (f.eks. qrona.no). Det er arrangør, ved arrangementsansvarlig, som er 
ansvarlig for å ha oversikt over disse listene med deltakere og funksjonærer 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 (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 16+5). For andre personer tilknyttet lagene, må disse 
innrapporteres til kamparrangør i god tid før kampdag. 

 Arrangør bør i god tid kontakte lokal presse/media i forkant av kamparrangementet for 
å sikre oversikt over antall personer som ønsker tilgang og som må regnes inn i 
kvoten på antall deltakere. 

 Arrangør må i alle beregninger og telling av personer ta høyde for at antidoping 
uanmeldt kan komme til arenaen med inntil 2 personer. 

 Personer med offisielle oppgaver for NBF (inkl. dommere, kampinspektør/supervisor 
o.a.), som på forhånd har meldt sin ankomst, skal tillates inngang til arenaen som 
funksjonærer. 

 På grunn av tilskuerbegrensninger, ut ifra dagens smittevernregler, er samtlige 
adgangskort, utstedt av forbundet eller regionene/kretsene, ugyldige inntil videre. 
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. 

4.3 Tiltak for å sikre god hygiene og smittevern på arenaen 

 Utsatte områder (som toaletter, dørhåndtak, trappegelender osv.) skal ha forsterket 
renhold, og må rengjøres grundig før personer ankommer arenaen.  

 Garderober for spillere og dommere skal rengjøres godt 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 godt før spillerne entrer 
spilleflaten. 

 Lagene skal som vanlig ikke bytte innbytterbenk i omgangspausen.  

 Arrangør må sørge for at deltakere og funksjonærer, som ikke benytter hansker, ofte 
og grundig vasker hender med såpe og lunkent vann, eller bruker 
desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. Dette innebærer at det må være god 

https://qrona.nif.no/
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tilgang på desinfiserende middel for alle, herunder ved alle innganger til arenaen, 
tribunen og spilleflaten. 

 Alle toaletter som er i bruk, bør rengjøres flere ganger daglig både dagen før og på 
kampdagen. Det må sikres at såpe eller desinfiserende middel er tilgjengelig for bruk 
før og etter toalettbesøk. Tørking av hender skal skje med engangspapir som kastes i 
søppelkasse. 

 Unngå trengsel der deltakere 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. 

 Speakertjenesten skal med jevne mellomrom opplyse og påminne om gjeldende 
retningslinjer for smittevern på arenaen. 

 Sponsoraktiviteter og salgsstands på innsiden og utsiden av arenaen skal begrenses 
for å unngå unødig ansamling av personer. 

 Det henvises for øvrig til Helsedirektoratets veileder for god hygiene.  

4.4 Spilleflaten og indre bane 

De ulike arenaene 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, som oppholder seg på/ved innbytterbenken, bør tilstrebe å holde 1 meters 
avstand seg imellom.  

 Personer i støtteapparatet (trenere/lagledere) som oppholder seg på/ved 
innbytterbenken, skal holde 1 meters avstand seg imellom og til spillerne. Dette for å 
unngå at de blir definert som nærkontakter ved eventuelt smitte blant spillerne. 

 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 på isflaten. 

 Funksjonærer som berører vant, baller o.l. under kamp bør bruke hansker eller 
vaske/sprite hendene ofte. 

 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. 

 Fotografer skal kun ha tilgang til indre bane hvis det er mulig å legge til rette for en 
oppmerket fotosone med en avstand på minimum to (2) meter til ytre 
baneoppmerking. Fotografer skal holde minimum 1 meters avstand seg imellom. 

 Kampinspektør/supervisor skal kun ha tilgang til indre bane hvis det er mulig å legge 
til rette for et oppmerket område med en avstand på minimum to (2) meter til ytre 
baneoppmerking.  

 Hvis det ikke er mulig å legge til rette for fotografer, kampinspektør/supervisor på 
indre bane, skal arrangør avsette et område på tribunen for disse. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/smitteforebyggende-tiltak#god-hygiene
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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. Dette omfatter, men er ikke 
begrenset til, halsvondt, forkjølelse, lett hoste, sykdomsfølelse, feber, hodepine, 
magesmerter og muskelsmerter. Tilskuere bør også oppfordres til å gå eller bruke 
privat transportmiddel til arenaen. 

 Hjemmelaget oppfordres til å etablere en god kontakt med bortelaget i forhold til salg 
av billetter, men bortelaget har ikke krav på billetter før 50 % av arenaens kapasitet er 
åpnet for tilskuere. 

4.6 Kiosk/utsalgssted 

Dersom kiosk eller annet utsalgssted skal benyttes under kamparrangementet, gjelder 
følgende retningslinjer:  

 Arrangør plikter å sette seg inn i og forholde seg til lokale bestemmelser for antall 
personer som tillates innendørs i forbindelse med kiosk/kafé, klubbhus o.l. 

 Det skal oppnevnes en ansvarlig for kiosken/utsalgsstedet.  

 Kiosken/utsalgsstedet skal følge de generelle regler for serveringssteder. 

 Det er ikke tillatt med selvbetjening av kaffe, drikke eller mat. Alt skal serveres i 
porsjoner av de som betjener kiosken/utsalgsstedet. Mat skal serveres i enkel 
innpakning.  

 Det bør være oppmerket avstandslinjer i området for kundene.  

 Godt renhold og tilgjengelig håndsprit eller liknende skal være satt frem. 

 Vurdere innholdet i kiosken/utsalgsstedets meny, slik at det gjøres så enkelt som 
mulig å overholde smittevern. 

 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. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/?term=&h=1#serveringssteder
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5.0 Lagene 

 Retningslinjer for toppbandyens gjennomføring av trening med nærkontakt 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 lagledere skal til enhver tid holde minimum 1 meters avstand seg imellom 
under kamparrangementet med følgende unntak: 
o Spillere på 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 er ikke tillatt). 
o Hvis lagkaptein oppsøker dommerne under kamp. 
o I omgangspauser. 
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 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. 

 

  



 

Side 10 
 

6.0 Dommere og kampinspektør/supervisor 

 Dommerne plikter å sette seg inn i idrettens smittevernregler. 
 Ved symptomer på luftveisinfeksjon – meld forfall! 
 Dommere og kampinspektør/supervisor 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 skal i god tid før kampdagen informere arrangør om sin 
ankomst. 

 Kampinspektør/supervisor skal før og under kampen oppholde seg på arrangørens 
anviste sted på arenaen. 

 Dommerne har myndighet til å påtale brudd på «Retningslinjer for bandyens 

gjennomføring av kamparrangementer i toppidretten» og idrettens smittevernregler. 
Rapporten skal sendes umiddelbart til NBF. 
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7.0 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Egenerklæring kamparrangement 

Bekreftelse fra klubbens leder eller daglig leder og oppnevnt medisinsk ansvarlig 
om etterlevelse av «Retningslinjer for bandyens gjennomføring av 
kamparrangementer i toppidretten». 

Klubb   Lag 

 
Følgende tekst signeres og sendes til NBF pr. e-post til 
stein.pedersen@fotball.no 
 

Emne: Etterlevelse av «Retningslinjer for bandyens gjennomføring av 
kamparrangementer i toppidretten»  

Som [KLUBBENS] leder/daglig leder bekrefter jeg at ansvaret, for at klubben 
følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for kamparrangementer med 
tilskuere til stede, er tillagt meg. Jeg har satt meg inn i gjeldende retningslinjer og 
bekrefter at klubben har utført alle nødvendige tiltak for å etterleve disse 
retningslinjene. 

 [Signatur leder/daglig leder] 

Som oppnevnt medisinsk ansvarlig for hjemmelaget/arrangøren har jeg satt meg 
inn i de gjeldende retningslinjene for kamparrangementer med tilskuere til stede 
og vil påse at klubben utfører alle nødvendige tiltak for å etterleve disse 
retningslinjene. 

 [Signatur Medisinsk ansvarlig] 
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