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Velkommen til kamp i Lørenhallen! 
Håndballgruppen i Hasle-Løren IL ser frem til å arrangere håndballkamper i hallen vår igjen, og 
tar i likhet med alle arrangører smittevern på alvor. 

For å overholde smittevernreglene har vi satt opp noen punkter som vi ber alle lag forholde seg 
til: 

1. Kom ferdig skiftet, garderobene til hallen er dessverre ikke i bruk.  
2. Hoveddel av oppvarmingen må foregå utendørs, husk 1-metersregelen. 
3. Laget møtes utenfor hallen. Lagleder henvender seg til hallvakten, telefonnummer 

henges opp utenfor hallen, dersom han/hun ikke er tilgjengelig ved inngangen. Alle lag 12 
år og yngre som ikke registrerer spillere og lagledere i TA, må levere utfylt spilleliste 
(skjema fra NHF). 

4. Hender skal sprites ved inngang. 
5. Av hensyn til smittevern ønsker vi ikke å ha publikum til stede på kamp. Unntaket er 

transportansvarlige for bortelag. Hasle-Løren Håndball oppfordrer til samkjøring så langt 
det lar seg gjøre innenfor smittevernreglene.  

6. Ved inngang må publikum registrere seg ved skanning av QR-kode og registrering i Rubic 
Laget Mitt. 

7. Publikum må sitte på oppmerkede plasser og huske 1 meters avstand.  

Før kamp: 

- Vi ønsker løpende dialog med lagleder når laget ankommer hallen. Lagene blir hentet når 
det er klart i hallen. 

Under kamp: 

- Hjemmelaget sitter lengst inne i hallen (til venstre for sekretariatet), mens bortelaget sitter 
nærmest inngangen (til høyre for sekretariatet).  

- Det samme gjelder for publikum. 
- Lagene tar med seg bager inn i hallen. Lagleder er ansvarlig for at baggene settes bak 

benkene. 
- På innbytterbenken må spillerne sitte med 1 meters avstand. 

Etter kamp: 

- Lagene må forlate banen så raskt som mulig, benytt utgang gjennom garderobe. 
Lagledelsen sørger for at spillere holder avstand, samt at de spriter seg ved utgang. All 
prat skal foregå på utsiden av hallen. 

 

Takk for hjelpen og god kamp! 

Hilsen Hasle-Løren IL Håndball 


