MIF bandy
lokale koronaretningslinjer

Disse retningslinjene gjelder i tillegg til Helsedirektoratets smittevernforebyggende retningslinjer for idretten og
Norges bandyforbunds retningslinjer. Lokale retningslinjer blir kontinuerlig oppdatert i tråd med disse

1.

Alle spillere, trenere, lagledere og støtteapparat skal gjennomføre Norges idrettsforbunds e-læringskurs
om koronavettregler. Kurset finner du her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/

2.

Samtlige lag pålegges å bruke Spond til trening og kamp. Lagleder har ansvar for å kontrollere at alle som
er til stede på trening/kamp er registrert i Spond og eventuelt føre opp spillere/trenere/lagledere som
mangler. Informasjon fra bandystyret om revisjon koronaretningslinjer kommer på Spond.

3.

Garderober er inntil videre stengt under trening. Toaletter er åpne. Trener/lagleder som åpner opp har
ansvar for å låse etter seg.

4.

Gjennomføring av trening
a. Det er åpent for inntil tre spillergrupper a 20 spillere på banen
b. Knyting skøyter gjøres på benker. Det er laglederes ansvar å påse at 1 m avstand overholdes.
c. Nærkontakt tillatt under trening for spillere under 20 år

5.

Garderober på Vassenga er stengt under kamp.

6.

Gjennomføring av kamp/arrangement
a.

Kampvert. Ved alle arrangementer/kamper må det utpekes én kampvert/smittevernansvarlig.
Lagleder har ansvar for å sette opp dugnadsliste.

b.

Kampvertens oppgaver:
i. Ta på orange vaktsvest og ønske gjester velkommen
ii. Ta mot gjestende lag og lagliste over spillere og trenere/lagledere dersom denne ikke
allerede er oversendt digitalt. (Lag og lagledelse trenger ikke å registrer seg i MIF app –
det er godt nok med lagliste).
• Innbytterbokser skal kun benyttes av spillere som er en del av den aktive
spillertroppen.
• Spillere og trenere skal holde en meters avstand i alle situasjoner unntatt under
kamp-/treningssituasjon.
iii. Informere publikum om at de må registrere seg i MIF registreringsapp. Registrere
manuelt på papir de som ikke registreres digitalt. Eventuell manuell liste leveres i
sekretariatet etter kamp. Liste oppbevares i 10 dager før den makuleres.
iv. Informer om at toaletter til publikum finnes på baksiden av kafebygget. Disse låses opp
av kampvert med samme nøkkel som går til garasje/garderober. Denne nøkkelen henger
i slipebua.

v. Informere om publikumsområdene og avstandsregler;
• 11-erkamper: publikum skal stå på vollen på langsiden. Ikke tillatt med
publikum på langsiden der spillere holder til. Sekretariatet er åpent for
kampsekretariat.
• 7erkamper: publikum kan stå på langsiden av oppsatt 7erbane eller oppe på
vollen.
c.

Kioskansvarliges oppgaver:
i. Kafeen er ikke åpen for publikum. Kafeen er åpen for de som har kioskvakt til
produksjon av kaffe/toddy til salg i kiosk.
ii. Vi benytter kiosk i brakke for salg av et begrenset og koronatilpasset produktutvalg.
Nøkkel til kiosk finnes både i kafeen og i slipebua. Kioskansvarlig vasker over overflater
(benker/dørhåndtak mm) før og etter åpningstid.

7.

I slipebua skal det til enhver tid være maks tre personer, herav maks to som sliper. Spillere kan henge opp
og hente skøyter når det er invitert til skøytesliping for deres lag i Spond. Akutt slipebehov kan unntaksvis
avtales utenom Spond. Spillere skal ikke oppholde seg inne i slipebua lenger enn nødvendig. Dørhåndtak,
flater og maskiner må rengjøres hyppig. Brukerne av slipebua står ansvarlig for vask/desinfisering.

8.

Varsling ved påvist smitte av Covid19 hos spiller/trener gjøres til MIF bandys leder Tom Andersen på tlf
97023880

