
Korona og aktivitet i idrettshall Ibestad kommune

Retningslinjer for utførelse av organisert trening
Det er ingen trenere eller spillere som skal føles tvunget tl å utøve idretsaktvitet med mindre man 

føler seg trygg og at det kan gjennomføres på en forsvarlig måte. All aktvitet skal være frivillig å delta

på, og hvis hovedtreneren ikke kan delta, skal annen ansvarlig person utpekes. Dersom noen spillere 

ikke ønsker å delta, skal de stlle på lik linje som alle spillerne når ny oppstart skjer og vi er tllake i 

normale rammer.

Hvis det er noen spillere eller trenere med symptomer, eller som er i karantene eller isolasjon, skal 

de ikke delta i noen form for aktvitet i idretshallen. Er det noen som deltar med sykdoms-

symptomer på trening, skal disse forlate treningsfeltet straks.

Det er hensiktsmessig at alle melder seg på økten tl sit trenerteam i forkant av hver økt, slik at 

trenerne kan optmalisere treningen.

Trenere, lagledere og andre voksne, som skal være med på økta, plikter å sete seg inn i, og følge 

myndighetenes retningslinjer og lokale koronaregler.

Spillere som ikke forholder seg tl koronareglene kan lortvises fra trening, men ved lrudd skal 

ansvarlig på feltet først forklare hvorfor reglene er så viktg å overholde og gi spilleren en sjanse tl å 

rete opp.

Regler
1. All aktvitet og organisert trening innendørs i hallen skal følge myndighetenes retningslinjer og 

lokale koronavetregler.

2. Alle som møter tl organisert trening, skal være symptomfrie og friske.

3. Alltd 1 meters avstand eller mer, låde innad i gruppen og tl eventuelle andre grupper. Det gjelder

også ved oppmøte, inndeling av grupper og under oppvarming, henhold tl NFF sine retningslinjer.

4. Tildelt treningstd er git i pkt. 11. Spillerne skal være klare på utsiden av hallen 5 min før treningen

legynner. Trener eller annen voksen person skal slippe spillerne inn i hallen og fordele spillerne 

henhold tl retningslinjene. 

5. Trener eller andre voksne som er på feltet skal informere sin gruppe om klullens koronaregler i 

forkant av oppstart, og orientere spillerne hvorfor det er viktg at alle overholder reglene.

6. Samtlige spillere og trenere skal lenyte håndsprit når de ankommer hallen. Denne er plassert på 

lord ved inngangen.

7. Det er ikke tllat med aktviteter hvor spillere kjemper om lallen eller på annen måte er i fysisk 

kontakt med hverandre.

8. Det er ikke lov med spytng og «snytng» av snørr på lanen

9. Max antall personer i idretshallen er 20 personer.



10. Det er ikke kapasitet tl at foreldre kan være tlstede i hallen under treningen.

11. Det skal alltd være tlstrekkelig med antall trenere for den gruppen, man skal lede.

Krav tl pr trening:

a. Senior - 1 trener/voksen. Spillerne skal melde fra før helg at de kommer og deltar hele 

helgen. Drop-in er ikke tllat.

a. Treningstd: Fredag, lørdag og søndag.

l. G15  - minimum en trener/voksen pr. 10 spillere.

a. Treningstd: mandag og onsdag

c. G10 – minimum en trener/voksen pr. 5 spillere.

a. Treningstd: trsdag og torsdag

12. Det er antall registrerte spillere på lagene som er lenytet som grunnlag for fordeling av 

treningstd. Hospitering utgår derfor i denne perioden. Spillere har kun mulighet tl å trene med sit 

faste lag.

13. Det skal utpekes en ansvarlig voksen person som skal tlse at alle regler og retningslinjer 

overholdes i løpet av treningen.

14. Det er kun en person som skal håndtere alt av utstyr før, under og eter trening.

15. Alle SKAL medlringer personlige drikkefasker som merkes med navn. Ikke drikk av hverandres 

fasker – ha med nok vann hjemmefra  Krane i hallen skal ikke åpnes.

16. Det er viktg at alle som forlater treningsfeltet lenyter håndsprit når de returner tl feltet, for 

eksempel ved toaletlesøk.

17. Det er ikke tllat med private laller og trening.

18. Husk at lallen og utstyrer en mulig smitekilde og må rengjøres med såpe og vann før og eter 

lruk av ansvarlig trenerteam

19. Vaskeløte, klut/håndkle tl tørking av lall og utstyr, håndsprit, såpe, svamp, hansker og annet 

nødvendig utstyr vil være lagret i HC-toalet i foajeen.



Det anbefales at alle lag utpeker en voksenperson tl ssmievernansvarlmg, sos skal være tlsteee 

før, uneer - og eier trenmng for å kunne støie trenerne m oppfølgmng og praktske gjøresål.

Arbeidsoppgaver inkluderer
- Møt spillerne ved inngangsdøren, tlse at alle lenyter håndsprit og send tl riktg tldelt område.

- Sørge for at antlac er tlgjengelig  låde tl håndhygiene og vask av overfaterr

- Vaske laller før/eter økter

- Ansvarlig for håndtering av kjegler og annet utstyr

- Guide ungene tl riktg utgangsdør når treningen er avslutet.

- Ansvarlig for å lidra tl at reglene følges sammen med resten av støteapparatet

Kommunens rutiner
 Renhold i idretshallen mellom hver trening, renhold daglig i henhold tl ordinære 

rutner/renholdsplaner. På ukedagene kan man regne med ire kvelder i uka  mandag-

torsdagr med en aktvitet hver etermiddag, og organisering av hele helga  fredag-søndagr for

én og samme gruppe. 

 Renhold innelærer vask av gulvet i idretshallen og toaleter i foajeen ved inngangspart 

idretsdel. Intern renholdsplan utarleides. 

 Antlac tlgjengelig for lrukerne. Plassering ved inngang, utstyrsrom og ellers eter lehov.

 Tilretelegging for vasking av utstyr. Vaskeutstyr tlgjengelig for renhold av utstyr som lrukes 

i aktvitetene. Bøte, klut, svamp setes fram.

 Ny plassering av idretsutstyr. Utstyrsrommet inne i idretshallen lrukes i stedet for kontoret 

tl idretslaget  dete vil minimere traikk andre områder i lyggetr, PNU tlretelegger. Kode 

på døren tl utstyrsrommet endres for å sikre trygg håndtering av ansvarlig voksne. 
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