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Retningslinjer for kampavvikling:
Retningslinjene tar utgangspunktet i protokollen for protokoll for barne- og ungdomshockey fra
NIHF, og man bør sette seg inn i dette regelverket i tillegg. Gjeldende smittevernregler skal alltid
overholdes.

Rammer for antall:
Elite (eliteserie menn og kvinner): Maks 200 tilskuere. Spillere, ledere, dommere, funksjonærer m.fl
kommer i tillegg til dette antallet.
Bredde: Maks 200 spillere og publikum. Ledere, dommere, funksjonærer m.fl kommer i tillegg til
dette antallet.

Generelt for alle haller:
-

-

-

-

-

Arrangør har ansvaret for å innhente opplysninger om alle som oppholder seg i hallen ihht
reglene for smittesporing. Dokumenter her kan være kamprapport for spillere og ledere,
akkrediteringsliste for sekretariat samt egen liste over publikum.
Dørene er åpne tidligst 15 min før kampstart for publikum, (avhenger av hvor raskt man får tømt
hallen etter kampen i forkant), og stenges ved kampstart. Arrangør har kontrollør i døren for å ha
kontroll på de som kommer inn.
Man skal benytte seg av Vipps sin løsning til idretten for å registrere publikum.
Hallen skal tømmes for tilskuere før man åpner opp for tilskuere til neste kamp. Dette gjelder
også for de som skal være til stede som publikum påfølgende kamp.
Halleier merker område som er tilgjengelig for publikum og speaker leser opp retningslinjer for
publikum før kampstart.
Pga totalantallet i anlegget kan lagene i utgangspunktet kun disponere garderoben 30 min før og
30 min etter kamp. Her vil man måtte vurdere hvert enkelt tilfelle, og det anbefales å holde
kontakt med ishallen ved behov av lengre tid, oppbevaring av utstyr mm.
Funksjonærer og dommere har tilgang til anlegget 60 min før kampstart.
Dusjer er tilgjengelig, men pga restriksjoner i forhold til antall, restriksjoner på hvor lenge man
disponerer garderoben og økt krav til renhold ved bruk, anbefales det at man finner andre
muligheter der dette er mulig (bortelag kan f.eks. dusje på hotellet)
Ved utdeling av frukt til både motstanderlag og eget lag, skal denne ikke være skåret opp på
forhånd. Denne må i så fall leveres hel og vasket med ren skjærefjøl og kniv. I tillegg bør det være
papptallerkener til hver enkelt spiller.

-

Dommere, sekretariat m.fl. må ha med egen kaffe hvis de har behov for dette.

Siddishallen og DNB-Arena:
-

-

Det åpnes for totalt 100 tilskuere på breddekamper. Hvert lag blir definert som 25 personer, og
det vil normalt være to lag på banen, samt 2 lag i garderoben (enten fra kampen før, eller til
kampen etter), noe som gir 100 personer i anlegget innenfor samme tidsrom. Der det ikke er
andre lag i anlegget, kan man ha 150 tilskuere.
Det må være en ekstra person ved inngangen til garderobeområdet som sikrer at det ikke
kommer publikum inn ved disse inngangene.
Publikum kan kun oppholde seg på merket område. Arrangør er ansvarlig for å se til at dette blir
overholdt.
Person som tar imot publikum, benytter f.eks. gul vest og skal under kampen sitte på det
området som er nærmest publikumsinngangen.
Speaker leser opp tekst der man:
o Informerer om smittevernsregler i anlegget
o Informerer om hvilke toaletter som kan benyttes
o Forteller at de som skal forlate arenaen i løpet av kampen må kontakte personen som
har ansvar for publikum. Hvis noen kommer inn i anlegget under kampen skal disse også
ta kontakt med samme person.

Stavanger Ishall:
-

-

-

Hvert lag disponerer 25 personer. Her vil kampene gå parallelt med annen aktivitet (enten kamp
eller trening), og 2 parallelle kamper gir da 100 personer i aktivitet og 100 personer i garderobe
(4 lag på is og 4 lag i garderobe).
Arrangør er ansvarlig for å innhente navnelister som gir oversikt over de 25 personene som
tilhører hvert lag, og hvem av disse som defineres som publikum. Hvis et lag består av 15 spillere,
kan det komme 10 tilskuere, består laget av 17 spillere kan det komme 8 tilskuere osv.
Publikum henvises til egen inngang, og skal ikke oppholde seg i garderobeområdet, verken før,
under eller etter kampen.
Publikum må holde avstand i anlegget selv om det her ikke er sitteplasser.
Det er kun toalettene i vestibylen som holdes åpne for publikum.

