Info til trenere vedrørende kampgjennomføring

SNØGG

Kampgjennomføring
Fra og med 1.august er det lov til å gjennomføre kamper i barne- og
ungdomsfotballen i Norge forutsatt at de skjer innenfor rammene som beskrives her.
Det er gitt særlig unntak fra regelen om avstand for barn og ungdom i kamp.
Følgende informasjonen er fra NFF sine retningslinjer for kampgjennomføring:
Deltakerne skal alltid forholde seg til:
•
•
•

Syke personer skal holde seg hjemme
God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer
utenfor kampen også på innbytterbenken og ved reise til og fra.

Viktige definisjoner og presiseringer
•

Med kamper menes treningskamper, seriekamper og cupkamper som
avholdes enkeltvis.

Vilkår for klubber og lag:
•
Klubber deltar i ordinært seriespill i sin tilhørende fotballkrets.
•
Turneringer og treningskamper kan gjennomføres innenfor rammen av sin
tilhørende idrettskrets
Med banen menes kamparealet og innbyttersonene, se regler for baneinndeling.
Med anlegget menes summen av baner, innbyttersoner, publikumssoner, garderober,
kiosk o.l som har samme adresse.

Arrangørklubbens ansvar
•
•

•

•

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.
Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de skal
være separate, og de skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2
m, inklusiv innbyttersoner og publikumsoner, se regler for baneinndeling.
Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men
de skal være separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre.

Hjemmelagets ansvar
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt.
Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med
kontaktinfo.
Det skal informeres om hvorfor det føres lister.
Ved behov skal denne oversikten kunne fremvises kommunehelsetjenesten
som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte
nødvendige tiltak
Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om
oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av
lister.
Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige
avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og
potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling
Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en
publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene
og kunne overholde avstandsreglene.
Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp holdes på et
minimum ref. det totale antallet personer på anlegget samtidig.
Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav
og smittevern kan følges under hele kampen.
Oppvarming for innbyttere kan foregå bak eget mål. Innbytterne må ikke kunne
oppfattes som en del av et annet lag.
Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater.
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.
Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

Bortelagets ansvar
•
•
•

•

•

•

Oppvarmning for innbyttere kan foregå bak eget mål. Evt. på et oppmerket
område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
Bortelaget reiser ferdig skiftet.
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.
Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som
eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om
ansvaret ligger hos hjemmelaget, at bortelaget har oversikt og kontroll på egne
spillere, trenere, ledere og publikum.
Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med hjemmelaget om
oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av
lister.
Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

Dommerens ansvar
•

Melde forfall til hjemmelaget ved sykdom, eller kretsen der kretsen er de som
har satt opp dommer.
Oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt ved stopp i spillet.
Kontroller at nødvendige soner er oppmerket, se regler for baneinndeling.
Bytter bør skje ved det respektive lags innbyttersone.
Under kampen gjelder vanlige regler.

•
•
•
•

Kiosk
•

Det er lov med åpen kiosk gitt at man følger retningslinjene til FHI
for serveringssteder, vi har presisert de mest relevante punktene
Øvre antall personer tillat i kiosken avgjøres av størrelsen på lokalet
Det skal være mulig å holde minst en meters avstand
Unngå trengsel ved inngang, utgang, kassen, bord, toalett og ellers i lokalet
Det må være mulig å gjennomføre god håndhygiene ved behov
Gode hygienerutiner er forutsatt
Hyppig brukte kontaktflater må rengjøres regelmessig
Buffetservering er ikke tillatt
Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan løser Snøgg retningslinjene beskrevet ovenfor?
Styret v/Hanne Thurmer sørger for renhold av toaletter og garderober.
Sportslig utvalg sørger for oppmerking av baner i henhold til regler for
baneinndeling.
Kiosken er stengt under kampene.
Alle lag skal ha 2 kampverter. Trenere/støtteapparat på hvert lag må ha en dialog
med foreldregruppa som må bidra til kampvertoppdraget, og det bør lages en
rulleringsliste hvor to og to foreldre har et kampvertoppdrag på hjemmekamper.
Sportslig utvalg har laget en kampvertinstruks som forklarer oppgavene til
kampvert.
Trenere/støtteapparat må ellers sørge for at laget og spillere følger retningslinjene
til NFF beskrevet ovenfor.
•
•
•

Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk
Oppvarming bak eget mål. (På bortekamper kan det være at oppvarming
skal foregå i oppmerkede områder.)
Ved hjemmekamper må trenere/støtteapparat ta kontakt med lagledere for
bortelaget og avtale følgende i forkant:
- Alle lag som kommer til Snøgg skal ha med seg en liste med navn og
telefonnummer på trenere, støtteapparat, spillere og foreldre som
leveres kampvert ved ankomst

-

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Avtale tidspunkt for ankomst og informere egne kampverter om
tidspunktet.
- Be om at bortelag kommer ferdig skiftet og at de ikke bruker
garderober dersom det ikke her helt nødvendig.
- Melde fra til Ola Wårås tlf 40213200 dersom bortelaget skal bruke
garderobe, slik at nødvendig renhold kan utføres.
Ved hjemmekamper unngås bruk av garderobe så langt som mulig. Toalett
kan brukes.
Ved hjemmekamper skal laget ha en liste med kontaktinfo til trenere, spillere
og støtteapparat som leveres til kampverter. Dette gjøres for å sikre at
kommunehelsetjenesten kan utføre covid-19 smittesporing dersom det blir
nødvendig.
På bortekamper skal laget gi en liste med kontaktinfo på trenere, spillere,
støtteapparat og foreldre som kjører til kampen. Denne leveres til
kampverten for klubben vi møter.
Alle Snøgg-lag reiser ferdig skiftet til bortekamper. Så langt som mulig
unngår vi bruk av garderober på bortekamper.
Det skal være færrest mulig passasjerer i bilene til bortekamper, og maks 4
personer pr. bil. Lag en kjøreliste for høsten og send ut til foreldre.
Informere foreldre som kjører, eller er med på bortekamp, om at de skal
sitte/stå i publikumssone for bortelag.
Dersom flere kamper avvikles på banen, unngå å gå inn på banen før
tidligere lag har forlatt banen.
Sørg for at ditt lag forlater banen raskt etter kamp dersom det står lag som
venter på å komme inn på banen. Sørg for at det ikke blir trengsel når lag
skal ut og inn av banen gjennom samme inngang.
Sørg for at følgende hovedprinsipp overholdes
- Syke personer skal holde seg hjemme
- God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
- Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer
utenfor kampen også på innbytterbenken og ved reise til og fra.
Sørg for å følge fotballens koronavettregler

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.
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.
3) 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.
Kampverten informerer om at lagene skal varme opp bak eget mål.
4) Ta imot dommer. (Evt vis garderobe hvis det er behov)
5) Kampvertene skal få liste med kontaktinfo på trenere, spillere og
støtteapparat fra hjemmelaget.
6) Sett ut cornerflagg, sjekk at toalettene har dopapir, og hjelp til med å
klargjøre banen til kamp.
7) Kampvertene skal føre liste over publikum med kontaktinfo; navn og
telefonnummer og det skal stå tidspunkt for kampen på lista. 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. Pass på
at den andre inngangen er stengt for publikum. Lista leveres til Sportslig
utvalg – se oversikt under.
8) Kampvert må påse at publikum forholder seg til en publikumsonen som ikke
er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og at de overholder
avstandsreglene.
9) 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.
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 (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

