
STAG håndball - retningslinjer ved halletrening 

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre 
hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:  

1. Syke personer skal holde seg hjemme  

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold  

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

 

I tillegg gjelder dette for oss i håndballgruppa når vi trener i hallen: 

 

Hallen skal være låst under hver trening. Det betyr at hver trener 
har nøkkelkort og låser inn laget felles ved oppstart. 
Ved inngang står det vann/såpe eller antibac som ALLE skal 
benytte før vi går videre inn i hallen. 
Vi bruker hovedinngangen når vi skal inn på trening, og den ved 
klatreveggen når vi skal ut. 
Ingen andre enn laget samt de ansvarlige voksne skal være i 
hallen under trening. Pass på at dørene er låst 
 
Viktig at spillerne ikke møter opp for tidlig, slik at vi unngår 
samlinger på utsiden av hallen. Har satt opp treningstider med 
klokkeslett på når dere kan slippe de inn.  
 

Alle 

Treningstidene kommer i eget skriv. Det blir noen forskyvninger 
da vi trenger å ha litt tid mellom øktene for å ikke møte på 
hverandre. 

 

Treningsgrupper på max 20 personer og 1 meters avstand. For de 
minste barna bør man være mindre grupper. 
Vurder om det skal merkes opp soner på banen. 
 
Spillerne må sette fra seg sitt eget utstyr med god avstand, vi 
lager soner langs veggen med inndeling. 
 

Trenere, spillere 

Utstyr kan brukes felles, men rengjøres etter hver økt. 
 
Hvert lag bruker egne kjegler ol 

trenere 

Garderobene vil være stengt, men det vil være åpent et toalett.  
 

trenere 

Hvert lag må sørge for at det er nok voksne på hver trening slik 
at vi klarer å overholde retningslinjene. 
 

trenere 

Etter hver trening må en ansvarlig vaske over flater, håndtak, 
vask og toalett.  
 

trenere 

Hvis noen blir syke under trening: 
 

Info til foreldre 
Trenere 



Personer som utvikler symptomer under aktiviteten, må dra 
hjem eller hentes så snart det er mulig. Syke personer som må 
hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke 
er andre. De bør ikke ta offentlig transport. Den syke bør holde 
minst to meters avstand til andre, men det må gjøres en 
avveining i forhold til den sykes alder og behov for omsorg. Hvis 
det ikke er mulig å holde to meters avstand, bør den syke dekke 
nese og munn for å redusere smittespredning til andre. Hvis ikke 
den syke kan dekke til nese og munn, bør de som har nærkontakt 
med den syke gjøre det. Ved behov for bruk av toalett skal dette 
ikke benyttes av andre før det er rengjort. Dersom noen er tett 
på den syke over lengre tid, må vedkommende vaske hender 
etter kontakten. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre 
områder der den syke har oppholdt seg. Vanlige 
rengjøringsmidler kan benyttes. 
 
Vi som klubb er pålagt å informere kommunen om mulig tilfelle 
av covid-19 smitte blant våre medlemmer, så den som er 
ansvarlig for laget plikter å melde inn til leder ( Kristine 
Moldestad ) ved mistanke og ved påvist smitte hos noen av våre. 
Dette er det veldig viktig at vi informerer foreldrene om, og 
forstår viktigheten av dette.  
Dette må utøverne tenke på: 
 
• Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør 
unngås i den grad det er mulig.  
• Unngå å berøre ansiktet  
• Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene 
etterpå.  
• Unngå spytting og snyting under aktiviteten  
• Unngå deling av drikkeflasker  

Spillerne 

Etter hver trening forflytter man laget ned til utgangen for å 
vaske baller og hender. Viktig at vi kommer oss raskt ut slik at 
neste lag kan få komme inn. 
 

Trenere 

Husk å registrere skjema som ligger på hjemmesiden vår etter 
hver trening. 
 

Trenere 

Hvis det oppdages gjentatte brudd på retningslinjene, vil laget 
miste muligheten til å trene sammen. Det samme vil gjelde for 
utøvere. 

Alle 

Ved kjøring og henting ber vi om at ungene slippes av før trening 
ved parkeringen ved turnhallen. 
Ved henting kan de hentes på utsiden av hovedinngangen til 
håndballhallen. 
Dette for å sikre oss at det ikke blir for mange treffpunkt på de 
som skal starte trening og de som avslutter trening. 

Info til foreldre 

 

 



 

 

 

 

Personer som kan delta i aktiviteter: 

●  Personer uten symptomer på sykdom 
●  Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de har vært symptomfrie i minst 

ett døgn 

 

Personer som ikke kan delta i aktiviteter:  

● Personer som har symptomer på covid-19, også de med milde luftveissymptomer  
● Personer som er i karantene eller isolasjon 

 

 

Kristine Moldestad 

Leder Stag håndball 


