Hva som skal gjøres FØR kampdag!
Dette er informasjon til personen som er ansvarlig for kampdag.


Kontakt bortelag senest onsdag før kampdag. – Hvor mange spillere, trenere,
støtteapparat og sjåfører kommer på kamp?



De må gi svar på dette senest fredag.



Når ansvarlig for kamp har fått svar skal følge gjøres:
-

Ved bruk av garderobe skal ansvarlig sjekke at alle får plass. Altså at det ikke er
flere spillere enn det det er lov til å ha i garderoben.

-

Hvis det ikke er kapasitet i garderobe, eller ikke ønskelig, skal laget få plasser på
tribunen til alle sine spillere.



Sjåfører fra bortelag skal få plass på tribunen. Derfor må disse plassene holdes av.

Etter at alle sjåfører og lag har fått tildelt plasser, vil det være mulighet til å legg ut
plasser til kampen, altså åpent for publikum. Det er den ansvarlige som skal
informere om hvor mange plasser det er, og hvordan man får plass.

Plasser til publikum:
Når det er åpent for publikum, vil det være forskjell fra kamp til kamp om hvor mange som
har plass. Dette pga. informasjonen i punktene over. Hvis det skulle være plass til publikum
på kamp, er det også viktig at den ansvarlige deler ut plassene rettferdig. Med dette mener
vi at det skal være prioriteringer for hvem som får plass først.
Nærmest familie – spillere – venner – annen familie – andre
Det vil bli en gjennomgang i forkant av kampdagen med den som skal være
arrangements/smittevernsansvarlig for å gå igjennom rutinene som skal følges på
kampdag (tidspunkt for dette må laget komme med en tilbakemelding på til
administrasjonen i klubben).

Det blir også sendt ut en kjøreplan for kampdagen til laget (lagene) som spiller i hallen
denne dagen for å få logistikken til å fungere.
Det er mye å sette seg inn i om dagen, men det går lettere for hver gang man har et
arrangement.
Det som er viktig her er å kunne gjennomføre innenfor de retningslinjer som gjelder slik at
vi får fortsette med kampaktiviteten gjennom sesongen.

