
 

  
 

 

 

Instruks – kampvert  oppdatert 27.11.2020  

Til hver kamp skal det være minst 2 kampverter iført gul vest som vil ha et overordnet ansvar 
for at klubben overholder de retningslinjer som foreligger for kampavvikling (les Norges 
håndballforbunds veileder for kamper og arrangement – veileder finner du på handball.no) 

Av smittehensyn ber vi om at kampvertene tar med egen gul vest/refleksvest.  

Kampvert skal være tilgjengelig i god tid før kampstart, dvs minimum en time før kampstart 
slik at kampvert er klar til å ta imot motstanderlag og publikum når de ankommer hallen.  
 
Kampvert skal ha kontoll på alle som er i anlegget/hallen. Publikum skal registrere seg med 
kontaktinformasjon, enten manuelt eller via app. Laget skal levere komplett liste over 
spillere og trenere (i de eldste klassene registreres dette i Sportsadmin) Listene skal 
oppbevares i 10 dager etter kampslutt.  
 
Kampvert oppholder seg i inngangsparti til kampen starter. Under kampen skal kampvert ha 
oversikt over om noen slippes inn i anlegget. I Nærbøhallen skal kampvert oppholde seg ved 
inngangsdør. I Nye Loen skal kampvert oppholde seg i trappa opp til tribunen. Dørene inn til 
selve hallen (spilleflaten) skal være låst.  
 

Kampverten skal: 

• Sørge for at det er håndsprit tilgjengelig til alle som skal inn i hallen 

• Ønske motstanderlag velkommen og slippe de inn i hallen.  

o Kamper i Nye Loen – spillerne bruker inngang via Ståvå i Nye Loen og venter 

der til det er ledig for oppvarming. Publikum slippes inn i hovedinngang.  

o Kamper i Nærbøhallen – bruk hovedinngang Nærbøhallen   

• Slipp inn publikum i hallen – henvis de til tribunen og be alle om å sette seg på 

stolsetene. Dørene stenges ved kampstart og holdes låst under kampen.  

o NB! Dersom det spilles flere kamper etter hverandre skal publikum på første 

kamp forlate hallen før neste pulje slippes inn.  

•  Pass på at det ikke slippes inn flere deltakere enn det som er tillatt. Med deltakere 

menes spillere, trenere og tilskuere/sjåfører. 

o Nærbøhallen – maks 100 deltakere (20 tilskuere fra bortelag og 40 tilskuere 

fra hjemmelag) 

o Nye Loen – maks 200 deltakere (30 tilskuere fra bortelag og 130 tilskuere fra 

hjemmelag)   

• Opplys publikum om at det kun er anledning til å sitte på de fastmonterte stolsetene. 

1- meters regelen gjelder også familiemedlemmer.  



 

  
 

 

 

• Renhold/desinfisering av innbytterbenker (ved sidebytte skal dette også gjøres i 

pausen), sekretariat, tribune og andre kontaktflater 

• Rengjør garderober og toaletter etter bruk.   


