RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV MINIRUNDER I
NORGES BANDYFORBUND
(Sist oppdatert 4. november 2020)
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1. Innledning
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 NIF eller aktuelt særforbund.
Dette er en kortfattet beskrivelse av hva som må huskes på minirunder.
Arrangører må også sette seg inn i «Protokoll for barne – og ungdomsidretten».

2. Ved ankomst
Ved kø utenfor hallen skal det holdes 1 meters avstand.
Alle som ankommer hallen SKAL desinfisere/vaske hendene.
Spillerne skal komme ferdig skiftet til hallen.

Alle som skal inn i hallen SKAL skrive seg opp må oppmøtelisten. Husk navn, mobil og tidspunkt. Slike
lister skal oppbevares i 10 dager og deretter makuleres/slettes. Ved oppdaget smitte skal lokale
myndigheter og særforbund kontaktes snarest.

3. Antall personer i hallen
For minirunder gjelder følgende:
• Det totale antall personer i hallen/på arenaen samtidig skal IKKE overstige de nasjonale og lokale
retningslinjene. Dette inkluderer spillere og publikum. Trenere/lagledere, dommere og andre
funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av
deltakerantallet. Myndighetenes krav til offentlige arrangementer skal etterleves fullt ut.
Retningslinjene finner du her.
• 1-metersregelen skal overholdes alle andre steder enn på banen, under kamp og under
oppvarming.
• For at minirundene skal kunne gjennomføres på en sikker måte, anbefales det at det aldri er mer
enn 8-10 lag i hallen samtidig.
• Hallen skal tømmes helt før nye puljer slippes inn.

4. Mellom kampene
Ingen skal være nærmere enn 1 meter andre personer i pauser og mellom kampene. Dette gjelder spillere
på samme lag, spillere på forskjellige lag, foreldre og arrangører.

5. Premieutdeling
Premier hentes av en lagleder som deler premiene ut videre til laget sitt på angitt premieutdelingsplass.

6. Etter kamper og premieutdeling
Spillere, foreldre og lagledere skal forlate hallen så raskt som mulig og holde avstand på 1 meter til andre
personer. Dette for å klargjøre hallen til neste gruppe som skal spille. Hallen skal tømmes helt før neste
pulje slipper inn. Der det er mulig oppfordres det og brukes separate inn- og utganger.
Det anbefales minimum 30 minutters pause mellom puljene, der 5 minutter er satt av til tømming av hall,
10 minutter til desinfisering av flater og 15 minutter til å slippe inn neste pulje. For å klare å få alle klar til
kamp i tide anbefales det at oppmøtelisten fylles ut på utsiden, slik at alle er klar til å gå inn når dørene
åpner.

7. Kiosk
Det er lov med åpen kiosk i forbindelse med minirunder, gitt at man følger sentrale og lokale
myndigheters retningslinjer. Vi presiserer følgende relevante punkter:
•
•
•
•
•
•
•

Øvre antall personer tillat i kiosken avgjøres av størrelsen på lokalet
Det skal være mulig å holde minst en meters avstand
Unngå trengsel ved inngang, utgang, kassen, bord, toalett og ellers i lokalet
Det må være mulig å gjennomføre god håndhygiene ved behov
Gode hygienerutiner er forutsatt
Hyppig brukte kontaktflater må rengjøres regelmessig
Buffetservering er ikke tillatt

•
•
•

All servering skal utføres av betjeningen i kiosken. Dvs ingen besøkende skal kunne forsyne seg
selv.
Vi anbefaler at det ikke brukes kontanter i kiosken. Vipps eller betaling med kort anbefales.
Det skal være tilgjengelig antibac i kiosken.

8. Renhold
I pausen mellom puljene skal følgende rengjøres:
• Alle naturlige kontaktpunkter på tribunen og banen.
• Dørhåndtak
• Betalingsterminal

9. Garderober
Garderober kan benyttes til å skifte klær og opphold mellom kamper om arrangørklubb finner
hensiktsmessig. Det forutsettes at det er kun 1 lag pr garderobe og at 1-metersregelen kan opprettholdes.
Garderobene skal vaskes etter hver gruppes/lags bruk. Dette kan medføre at enkelte garderober ikke kan
benyttes eller at flere garderober må tas i bruk. Retningslinjer for renhold finnes her.

10. Salgsstand
Det skal ikke være salg av sportsutstyr på minirundene.

11. Utstyr
Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte
smitte være svært lav. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man
bedriver aktivitet med felles utstyr.
• Det er ikke behov for rengjøring av baller utover normal praksis (før korona).
• Så lenge hygienerådene over følges, kan felles utstyr (vester, kjegler, målvaktstrøye,
målvaktsbukse, vant og mål) benyttes umiddelbart av andre personer/lag/grupper.
• Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm,
briller, hansker og innebandykøller) er mulig, men medfører at utstyret må rengjøres
etter hver bruker.

