Dugnadsmal hjemmekamper Malvikhallen/Sveberghallen
I forbindelse med hjemmekamp må hvert lag stille med:
2 personer til sekretariat
Minst 2 personer til smittevernvakt, Joymo, passe på registrering ved inngang.
Inntil nyttår skal det ikke være kiosksalg på aldersbestemte kamper.

Oppgaver
Smittevernvakt

Arbeidsbeskrivelse
✓ Må møte 15 min før kampstart og være tilstede 15 min etter
kampslutt. OBS! Dersom det ikke er kamp før eller etter egen
kamp må oppmøte være samtidig som eget lag møter opp. Sjekk
banedagboken.
✓ Stå en person ved hovedinngang hall og en person ved inngang
tribune.
✓ Sikre registrering ved ankomst til hallen ved å bruke QR-koden
ved inngangen. Registrering kan skje i hallen før man går inn, om
det er ledige billetter. Er det 25 stk i hallen er det fullt.
✓ Maks 3 tilskuere for bortelag.
✓ Maks 1 tilskuer pr registrerte utøver for hjemmelag.
✓ Påse at ALLE bruker antibac ved ankomst.
✓ Påse 1 m avstand til enhver tid. Publikum skal være på anviste
plasser på tribunen.
✓ Publikum kan benytte toalett, men må så umiddelbart gå tilbake til
plassen sin på tribunen. Ingen skal oppholde seg i
“vrimlearealene”.
✓ Sørge for at publikum forholder seg til gjeldende smittevernregler
og forlater hallen umiddelbart etter kampslutt (bruk

hovedinngangen). Publikum kan ikke vente innendørs på spillerne
etter endt kamp.
✓ Holde oversikt slik at totalt antall tilskuere ikke overstiger 25 stk.
✓ Etter kamp må alle forlate hallen
✓ Sørge for overflate/punktvask etter endt arrangement på tribuner,
rekkverk, dører tilknyttet tribune.

Sekretariat

✓ VIKTIG! Smittevernvakt skal ikke forlate hallen før avløst av neste
ansvarlige ved kamper som spilles etter hverandre.
✓ Registrerer som vanlig på tavle og LIVE.
✓ Ivareta dommere før, under og etter kamp.
✓ Speaker: minner om smitteverntiltak og Fair Play.
✓ Sørge for overflatevask på alle flater i sekreteriatets område før
neste overtar.

Trenerteam

Joymo

Registrering

✓ Hovedansvar i spillergruppa ifht ivaretakelse av smittevern.
✓ Sørge for overflatevask av berøringspunkter i garderober og WC
tilknyttet garderoben etter kamp- lik rutiner for treninger. Fordeles
blant spillerne.
✓ I god tid før kampen skal streames ta kontakt med Mari-Ann eller
Bjørn for å få satt opp sendingen og informert bortelaget
✓ En person må ha ansvaret for å filme. For håndball velg Sport type
“Generic” Omgangen settes til 45 min. men dette styrer den som
filmer manuelt ,ved å stoppe klokken etter hovedtavlen i hallen.
NB! Husk at klokken på filmen styres manuelt av den som filmer.
✓ Smittevernsvakt i inngangen må påse at alle registrerer seg, via
QR-koden ved inngangen før de går inn i hallen.
✓ Har vi nådd ca. 25 tilskuere er det fullt.

✓ https://www.malvikil.no/registrering/

