
	
	
Informasjon	til	gjestende	lag,	tilskuere	og	
dommere	i	Apalløkka-hallene	
	
Velkommen til oss i Apalløkka 1 og 2. Nå under covid-19, har vi noen 
begrensninger . gjennomføring av arrangement.Vi følger retningslinjene 
fra FHI og NHF/NIF. Sammen skal vi gjøre dette til et positivt 
arrangement så husk avstand og vask henda! 
 
Vi ønsker at lag kommer samlet til hall og følger videre veiledning fra 
smittevernansvarlig i hall.  
Er du syk eller har symptomer på covid-19, bli hjemme! 
 
Registrering av besøkende 

• Alle besøkende skal registreres med  navn og telefonnummer 
• Spillere, trenere og ledere må registreres med navn og 

telefonnummer på vedlagte liste, som dere leverer til arrangøren 
ved inngangen til hallen. Lag fra 13 år og oppover skal være 
registrert i TA. Lagleder/trener følger sitt lag inn. 

• Publikum må registrere seg med navn og telefonnummer ved 
inngang. Vi bruker  qr-kode fra qrona.nif.no, og anbefaler flest 
mulig å bruke den. Vi har også manuelle lister tilgjengelig. 

• Lister med navn og telefonnummer vil bli lagret i 10 dager av 
hensyn til eventuell smittesporing. 

 
Garderobene er dessverre stengt av hensyn til smittevern, så møt ferdig 
skiftet. 
Vær forberedt på å kunne varme opp ute dersom det er kamper i begge 
haller. 
Ved større arrangement vil dere ikke bli sluppet inn før lagene som 
spiller før dere er ute. 
Ved kamper i Apalløkka 2, vil tribune bli tømt mellom hver kamp. 
Det er nødvendig smittevernutstyr tilgjengelig i hall. 
NIF tilbyr e-læringskurset «Idrettens koronavettregler», og vi oppfordrer 
alle til å ta kurset før dere kommer i hallen. Kurset finner du her. 
Håndballens veileder finnes her. 
Kapasitet: Apalløkka 1 – 120 tilskuere  Apalløkka 2 – 24 tilskuere 
Sitt kun på områder market med tape. 
 
Kiosk er åpen. Vi legger kun til rette for betaling med Vipps eller kort. 
 

Og husk, smittevern er et personlig ansvar vi er sammen om. 
Velkommen til oss i Apalløkka – velkommen til kamp! 


