
Junior NM 2020 – Korona erfaringer

• Bakgrunn for junior NM
• Hall og oppholdslokaler
• Forberedelser
• Gjennomføring
• Oppsummering av de viktigste forhold



Haugerudhallen – dommer og 
laglederbriefing. Trange tribuner



Haugerudhallen – Spilleflaten med 
fire baner på matter



NBFs smittevernsregler
• Alle i hallen er ansvarlig for å overholde 

reglene
• Ingen personer med luftveisinfeksjon får 

delta
• 1 meters avstand alltid
• Jevnlig håndvask



Forberedelser (1)
• Trekning og deltakerbegrensning
• NBFs smittevernsregler/ samarbeid KK
• Samspill hall og oppholdssted
• Oppmåling på tribune og avskjerming av 

deler av hallen som ikke skulle brukes
• Samtykkeskjema
• Bemanning smittevernsjobber
• Lage jobbeskrivelser for disse



Forberedelser (2)
• Sikre stort lager med Antibac og nok 

sprayflasker
• Adgangskontroll til hall og oppholdsrom
• Informasjon i program
• Felles lagleder og dommerbriefing (intet 

videomøte på forhånd)
• Ingen salgsstand, men strengeservice
• Haugerudkiosken stengt, enkelt tilbud isteden i 

oppholdsrommet
• Streaming alle kamper



Smittevern i hallen
• Registrering av alle som skal ha adgang til hall og 

oppholdsrom, samtykkeskjema og festivalbånd
• Adgangskontroll til hallen, spraying av hender ved all 

inngang og utgang
• Enveiskjøring
• Avmerket sitteplasser på tribunen iht. 1-meteren
• Flest mulig åpne dører (NB! Brannsikring)
• Jevnlig vask av alle steder som blir berørt av mange 

(Zalo oppløsning, tørke av med papir)
• Jevnlig rengjøring av servanter og toaletter
• Tilsvarende i aulaen på naboskolen (oppholdsrom)



Gjennomføring kamper
• Fantastisk rene banerJ
• Kun oppropte spillere adgang til spilleflaten
• Litt ekstra oppvarmingstid
• 1 meters regelen alltid, mest krevende ved 

doublespill
• Vask av stoler og utstyr
• Bruk av ballkasser / håndtere brukte baller
• Bruk av kurver / håndtere spillerens utstyr



Oppsummering viktige tiltak

• Registrering, samtykkeskjema og 
adgangskontroll

• Vakter og spraying av hender ved inn- og 
utgang (håndhygiene)

• Begrensning av antall personer i 
arrangementet

• Praktisere 1-meters regelen (hvor mye tante 
Sofie?)

• Avstenge områder som ikke nyttes


