
Gjennomføring av kamparrangement i Charlottenlund Varmbo arena 

Arrangement i CSK Varmbo arena: 

 Seriekamper gjennomføres i henhold til retningslinjer for arrangement 

 Treningskamper regnes som trening og gjennomføres etter retningslinjer 

for trening (uten publikum). 

Arrangement i to haller: 

Det er utfordringer knyttet til at det kan foregå arrangement i to haller 

samtidig. Maks antall i hver hall er styrende for hvor mange publikum man kan 

ha i hallene. 

Arrangørklubben oppnevner smittevernansvarlige for hver kamp. 

Hovedtrenere/Lagledere har ansvar for:  

 Utnevne smittevern ansvarlig for arrangementet 

 1 m avstand på innbytterbenken og time-out 

 Føre lister over deltagere og støtteapparat 

 Garderobe 1 og 2 benyttes for tilreisende lag. CSK lag møter ferdig skiftet 

til kamp- 1 m regel gjelder i garderobe 

 Opplyse motstanderlag om antall publikum i henhold til maksantall i 

hallen og vurdere antall i invitasjon til eget lag og motstanderlag 

 Det må overholdes 1 m avstand i sekretariat og på innbytterbenk 

Oversikt over maks antall publikum totalt på anlegget: 

Hall B: Spillere 28 (2x 14) 

Hall A spillere: 28 (2x 14) 

Publikum hall A: 42 oppmålte plasser med 1 m avstand 

Publikum hall B: 60 i arrangement for aldersbestemt og junior / 90 ved 

arrangement til 1.div  

Maksantall= 200 

Publikum kan komme inn i hallen 5 min før kampstart. Inngangsparti/korridor 

skal ikke brukes som oppholdsrom. Alle lag og publikum forlater hall i utgang 

bak i hallen. Gjestende lag blir ført ned i garderobene av smittevernansvarlig og 

må bruke trapp opp til hall A, mens Hovedtrener skal følge laget sitt samlet opp 

og inn i Hall B. 



 

 

Gjennomføring av treninger i Charlottenlund Varmbo arena 

 Lagene møter opp fem min før hver trening og får komme inn samlet når 

tilsynsvakt sier det er ok 

 Nytt lag kan komme inn i hallen på motsatt side, så lenge de andre laget 

avslutter og går ut fra motsatt side 

 I B-hallen kan lagene bruke området ovenfor og nedenfor nivået i 

midten. Desinfiser det området som laget har brukt og henvis det 

ankommende laget til det området som ikke har vært i bruk 

 Hovedtrener/Lagleder påser 1 m avstand til lagene entrer banen  

 Følger retningslinjer for håndballforbundet for gjennomføring av 

treninger (grupper på 20, max 2 grupper pr hallflate 

 Dokumenterer oppmøte lister for utøvere og trenere 

 Slutter trening 5 min før treningstid slik at neste lag får startet sin trening 

 Forlater hallen UMIDDELBART etter trening er slutt 

 Laget som er ferdig med sin trening går ut inngangen bak i hallen 

 Husk å lås utgangen bak etter bruk 

 Rengjør utstyr etter bruk 

 Påser håndhygiene før og etter trening 

 Lagene møter opp fem min før hver trening og får komme inn samlet når 

tilsynsvakt sier det er ok 

 Nytt lag kan komme inn i hallen på motsatt side, så lenge de andre laget 

avslutter og går ut fra motsatt side 


