
Covid-19 retningslinjer for Kongeparken Cup 2021 

Velkommen til SIF og Kongeparken Cup 2021!  

Det er krevende å gjennomføre en turnering slik situasjonen er og det er viktig at alle 

bidrar til å overholde de grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme 

når man er syk, god hånd- og hostehygiene og opptre slik at kontakt mellom 

personer reduseres i størst mulig grad. 

SIF Håndball har i forbindelse med arrangementet laget noen retningslinjer for 

gruppestørrelser, antall i hver hall og bane, samt hvordan dette praktisk skal 

organiseres, slik at vi kan gjennomføre arrangementet innenfor de gjeldende 

smittevernreglene. Det er viktig at alle som er tilknyttet lagene er kjent med disse 

retningslinjene. 

SIF Håndball vil ha verter i hallen som vil rettlede lagene, vi ber om at deres 

anvisninger blir fulgt slik at vi kan gjennomføre et trygt arrangement. 

 

Transport mellom hallene: 

Det vil ikke være organisert transport mellom hallene. Det oppfordres til å begrense 

bruk av offentlig transport til og fra arrangementet der det er mulig. 

 

Antall personer i hallene og kvote for lagene: 

Generelt: I Stavanger Idrettshall, de to Hundvåghallene til sammen og de to 

Hetlandhallene til sammen kan det være maksimalt 100 personer samtidig, i de 

øvrige hallene er den maksimale begrensningen 50 personer.  

Dette betyr at for de som spiller Mini-håndball (6-8 år) vil det være en kvote på 10 

personer per lag. Dette inkludere spillere, trenere, oppmenn, foreldre og 

publikum. 



For de lagene som spiller på hel bane (9-14 år) vil det være en tilsvarende kvote 

på 20 personer per lag. 

Alle de som er til stede i hallen og IKKE er registrert som spiller eller leder MÅ 

bruke hallens QR-kode for å registrere seg i sporingssystemet. 

Lagene oppfordres til å ikke møte opp for tidlig. Vi er avhengige av at de som spiller 

foregående kamp forlater lokalet ved kampens slutt etter anvisning fra vertene i 

hallen for å unngå samlinger i for store grupper, før spillerne i neste kamp slipper inn 

i hallen. 

Vi forventer at lagene overholder de kvotene som er satt av SIF Håndball i 

forbindelse med arrangementet. Dersom det er for mange til stede fra et lag vil vi 

nekte adgang eller måtte vise bort personer fra hallen. Følg anvisninger fra vertene.  

Kampprogrammet er lagt opp med tid mellom kampene, slik at vi på en trygg måte 

kan legge til rette for at kampene gjennomføres på en smittevernforsvarlig måte. 

Hallene tømmes helt før de som skal spille de neste kampene kommer inn. 

Kontaktpunkter i hallen vil også rengjøres før det åpnes for nye lag inn. Der det er 

mulig vil det være ulike inn- og utganger fra hallene. Vennligst gjør dere kjent 

med hvor inngang og utgang fra hallene er, men unngå større ansamlinger. 

 

Kiosker: 

Vi oppfordrer folk til å handle i kioskene ved våre haller. I år er alle kiosker på utsiden 

av hallene, siden ingen skal oppholde seg inne i hallen. Det er kun anledning til å 

bruke Vipps og kortterminaler (ved noen haller) – vi har ikke kontanter. Utvalget i 

kioskene kan variere, men alt skal være i henhold til koronaregler med innpakkede 

varer.  

 

 



VIKTIG: 

• Ved Sykdom – hold deg hjemme! 

• Alle må gjøre seg kjent med retningslinjene (Spillere / Ledere / Publikum) 

• Overhold antallet / kvote for hvert lag (10 personer på 6-8 år / 20 

personer på 9-14 år) 

• Bruk hallens QR-kode for å registrere deg (gjelder publikum) 

• Følg anvisning fra SIF Verter i hallene! 

 

 

Velkommen til turnering. Vi gleder oss stort! 

 

 

 


