
INSTRUKS FOR KAMPVERT  - SNØGG                                                 
• Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene 

er i tråd med Koronahåndboksens kapittel for kampgjennomføring.  
• Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 

200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og 
andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampen regnes ikke 
som en del av deltakerantallet.  

• Dersom det avvikles flere kamper samtidig, eller treninger, må kampvertene 
bidra til at 1 metersregelen følges. 

• ALLE som oppholder seg inne på anlegget skal registreres. 

Kampvertene møter i god tid før kamp. Trenere/lagledere har avtalt 
oppmøtetidspunkt med bortelag, slik at kampverter får oppmøtetidspunkt.   

1) Ta på kampvertvest (finner i egen hylle i utstyrsrommet i kjelleren i 
Snøgghuset) 

2) Kampvertene møter bortelaget og ber om en liste med navn og telefonnr. til 
trenere, støtteapparat, foreldre som er med. Bortelaget må få informasjon om 
at de har tilgang til toalett, men at garderober så langt som mulig ikke skal 
brukes. Kampverten informerer om at lagene skal varme opp bak eget mål.  

3) Kampvertene skal få liste med kontaktinfo på trenere, spillere og 
støtteapparat fra hjemmelaget, evt. foreldre dersom disse er registrert i 
forkant.  

4) Når det gjelder registrering av tilskuere eller andre personer som skal inn på 
anlegget, registreres dette digitalt ved at de som skal inn, skanner en QR-
kode med kameraet på telefonen sin. Det er plakater med disse QR-kodene 
ved inngangen (kommer opp i løpet av uke 34). Når publikum peker 
kameraet sitt mot QR-koden, vil de få opp en side hvor de registrerer navn 
og telefonnummer. Alternativt skriver kampverten en liste med navn og 
telefonnummer, f.eks. hvis tilskuere ikke har mulighet til å bruke telefonen. 
Husk å føre på dato og tidspunkt på lista. 

5) Publikum skal informeres om hvorfor det føres lister og at de må stå/sitte 
med minst en meters avstand under kamp. Publikum får informasjon om hvor 
publikumssonen er og at hjemmelag og bortelag har adskilt publikumssone. 
På Sport skal publikum ha inngang fra parkeringa mot idrettshallen.  

6) Kampvert deler inn banen i innbyttersone og publikumssone for hjemmelag 
og bortelag og informerer lag og publikum om sonene de skal forholde seg til 
se regler for baneinndeling under.  

7) Ta imot dommer. (Evt. vis garderobe hvis det er behov) 
8) Sett ut cornerflagg, sjekk at toalettene har dopapir, og hjelp til med å 

klargjøre banen til kamp. 
9) Deltaker/tilskuerlister settes i en perm som står i møterommet (første 

inngang til venstre i kjellerinngangen der man går inn til garderobene). 
10) Kampvert må påse at publikum forholder seg til publikumsonen som ikke er i 

konflikt med lagene som gjennomfører kampene.  
11) Kampvert må bidra til at dersom det skal avvikles flere kamper etter 

hverandre på samme bane, skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke 
komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.  

 

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#179290


Annet 
• Slå av evt. lys på banen om det ikke er aktivitet på banen etterpå 
• Dersom garderober er brukt: rydd og kast søppel 
• Være den siste som drar, lås døra dersom dere er siste lag på banen.   

(Kode er *#) 

Sportslig utvalg 

Leder: Torgeir Bakken tlf. 97569469 
 
For senioravdelingen:  
Bjarne Sørensen tlf 90503452, Liv Birgit Tobiassen 97054819 
 
For ungdomsavdelingen 
Glenn Svarstad tlf 40069337, Eirill Murtnes 95911119 
 
For barneavdelingen 
Elin Velta Svartdal tlf 97053371, Mahn Tran 41536655 

 

 

    Plakat med QR-kode ser slik ut:  

    

  

Rett kameraet på telefonen mot QR-

koden, så får du tilgang til en side 

med registrering: 

 



 

 



Sport: 

 

 


