
   Sportsklubben RAPP   

Oppdatert 18.11.20 

Velkommen til kamp i Rosenborghallen 
På grunn av lokalt smittevern ber vi våre gjestende lag gi ut følgende informasjon til lagets spillere og deres foresatt 

og støtteapparat i god tid før kampdag. Rosenborghallen er en kommunal hall og kommunens smittevernregler 

gjelder. Sportsklubben Rapp ønsker dere velkommen til kamp. 

NB! Spillere, foresatte og personer i lagets støtteapparat som er syke må holde seg hjemme. 

 

Spillernes foresatte – Publikum 

• Publikum og foresatte har ikke adgang til hallen  

• Det er heller ikke lov å oppholde seg i vrimleområdet innenfor inngangsdøra heller ikke utenfor 

inngangsdøren til hallen 

 

Spillere og støtteapparat 

• Alle spillere og støtteapparat slippes samlet inn 30- 45 minutter før kamp. 

• Alle oppfordres til å ta på færrest mulige overflater og håndtak. 

• Følg anvisninger fra tilsynsvakt og arrangørens smittevernleder. 

• Garderober er i utgangspunktet avstengt, tilreisende lag bes ta kontakt dersom garderobe er påkrevd. 

• Garderobe må vaskes før bruk og ingen personlige eiendeler må ligge/ henge igjen i garderoben når denne 

forlates før kampstart. Bruk samme garderobe etter kamp. Garderoben skal vaskes etter bruk. Dette i 

henhold til kommunens smittevernregler om bruk av garderober i kommunale haller. 

• Forlat garderoben mot inngangspartiet, ikke mot korridor mot baksiden. 

• Alle spillere og støtteapparat slippes inn i hallen via trappehus ved heis først når denne er tømt og alle som 

har deltatt i foregående kamp har forlatt hallen via nødutgang og trappehus på motsatt side av hallen (dør 

under resultattavla)  

• Det er satt opp 15 minutters opphold mellom kamper. Den kan brukes til oppvarming på hallflaten. 

• Alle spillere, støtteapparat og dommere er/skal være registrert i elektronisk kamprapport. 

• Håndhilsning skal ikke forkomme verken før eller etter kamp. 

• Innbytterbenken tørkes/ vaskes før bruk. 1-en meters regelen gjelder også på innbytterbenken. 

• Lagene benytter samme banehalvdel i begge omganger. 

• Innbytterbenk vaskes/ tørkes etter kamp. 

• Arrangør vasker/ desinfiserer mål, sekretariatet og scoreboard. 

• Alle spillere og støtteapparat forlater hallen raskest mulig etter kampslutt og renhold via nødutgang og 

trappehus på motsatt side av hallen. 

 

 

Med vennlig hilsen fra klubbens leder. God kamp til alle involverte - ta vare på hverandre. 


