Velkommen til kamp i Nærbøhallen – oppdatert 27.11.2020
Litt praktisk informasjon i forbindelse med kamp.
•

Bortelaget vil bli møtt av en kampvert (iført gul vest) som har ansvar for å registrere alle
deltakere (inkludert tilskuere)

•

Anlegget er stengt for alle som ikke deltar i organisert trening eller kamp. På grunn av
restriksjoner må vi begrense antall deltakere som har anledning til å være tilstede i hallen.
(med deltakere menes spillere og publikum) Alle deltakere skal registreres med tanke på
eventuelt behov for smittesporing. Flott om dere har fylt ut kontaktinformasjon på alle
bortelagets tilskuere/sjåfører på forhånd og at denne listen overleveres våre kampverter ved
ankomst.

•

For å hindre at for mange personer oppholder seg i anlegget samtidig ber vi om forståelse for
at dere kan risikere å måtte vente utenfor hallen til hallen er tømt for deltakere fra andre
kamper. Av samme grunn vil vi derfor også be publikum om å forlate anlegget så snart deres
kamp er ferdig.

•

På grunn av en øvre begrensing på antall deltakere tilstede i Nærøhallen er det satt av plass
til 40 deltakere fra bortelag, av de 40 deltakerne kan 20 være tilskuere
o NB! Nærbøhallen har fastmonterte seter på tribunen, og vi har derfor anledning til å
ha inntil 100 deltakere i anlegget samtidig – dette forutsetter at alle publikum setter
seg på en seteplass på tribunen – følg anvisning fra kampvert. Kun spillere og trenere
har anledning til å oppholde seg på parketten/banen.

•

1-meters regelen gjelder over hele anlegget. Publikum blir bedt om å sette seg på de
fastmonterte stolene på tribunen. En-meters regelen gjelder også for familiemedlemmer.

•

Kamper som spilles i Nærbøhallen – bruk hovedinngang til Nærbøhallen

Ellers minner vi om de generelle smittevernreglene som gjelder til enhver tid:
• Er du syk – bli hjemme
• Husk god håndhygiene
• Hold 1 meters avstand
Vi gjør oppmerksom på at noen av våre kamper streames, gi beskjed om det kan være et problem.

