
                                                                                                                                            

Regjeringen har i dag, torsdag 05.11.2020, gjennomført en pressekonferanse der de presenterte nye 
tiltak for å stoppe smittespredningen i landet. Et av hoved budskapet er: 

«Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre.» 

De sier også at det kan være aktuelt for regjeringen å vurdere lokale tiltak for deler av landet, 
spesielt der smitten strekker seg utover kommunegrensene. Trondheim Kommune kan fort komme i 
denne kategori, da smitten her er på kraftig vei opp.  

Noen av punktene over lokale anbefalinger er: 

• Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år 

• Stans i breddeidrett for voksne 

• Full stenging av alle treningssentre, idrettshaller, svømmehaller, museer, biblioteker, 
arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes 
innendørs.  

Dette gjelder så absolutt også for CSK Varmbo Arena. Vi ser en økende trend i å ha fysiske møter i 
alle møterom som vi disponerer. Hovedstyret ber om at det kun gjennomføres ytterst nødvendige 
møter og dropper kveldsmat og sosiale sammenkomster fremover. La oss sammen ta et krafttak for 
å begrense smitten i vår kommune. 

Hovedstyret I Charlottenlund Sportsklubb presiserer viktigheten av at alle medlemmer, trenere, 
spillere og øvrige personer rundt lagene i klubben følger de retningslinjer og protokoller vi er 
underlagt for å holde CSK Varmbo Arena åpent. 

Det er klubbens valgte leder og/eller daglig leder som har et særskilt ansvar for dette på vegne av 
klubbens lag, alle trenere og øvrige personer rundt lagene å påse at gjeldende regler til enhver tid 
følges. 

Brudd på dette vil i ytterste konsekvens medføre opphør av aktivitet på ubestemt tid, for alle lag. I 
de tilfeller Norges Håndballforbund blir gjort oppmerksom på beviste brudd vil det kunne medføre 
sanksjoner både mot ansvarlig person, lag og klubb. 

Hovedstyret ber om at vi alle respekterer og følger retningslinjene. 

Ved å gjøre dette bidrar vi både til at aktiviteten kan fortsette, samtidig som vi også opprettholder 
vårt ansvar og fokus på å begrense smitten. Takk for den innsatsen dere alle bidrar med i en 
krevende tid. 
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