
 
Midlertidige regler for bruk av Holehallen  
 
Ansvar  leietaker 

1. Den som leier hallen er formelt ansvarlig for at reglene overholdes. Trener/lagleder 
etc. er ansvarlig for å gjennomgå disse regler med alle som skal være på spillerflaten. 
Brudd på reglene kan medføre bortvisning og opphør av leieforholdet. 

 
Hvem har adgang/ikke adgang? 

1. Kun avtalt leieforhold gir adgang til hallen. All annen bruk er forbudt. 
2. Personer som har symptomer på covid-19, også de med milde luftveissymptomer, 

har ikke adgang. Det samme gjelder personer som er i karantene eller isolasjon.  
 
Ved ankomst til hallen 

1. Det er ikke anledning til å gå inn i hallen før trener/lagleder/annen voksen person er 
på plass 

2. Før spillere etc får komme inn, skal ansvarlig leietaker vaske relevante dørhåndtak 
med antibac eller andre rengjøringsmidler (eks. JIF).  

3. Før man entrer hall må alle vaske hender med antibac eller såpe og vann. Leietaker er 
ansvarlig for å ha med antibac/rengjøringsmiddel selv. 

4. Baller som skal brukes i hallen må være vasket før de tas inn i hallen (vanlige 
rengjøringsmidler). Dersom det hentes baller fra lageret, må disse vaskes før de 
legges tilbake. 

 
Bruk av treningsflaten 

1. Det kan oppholde seg maks 20 personer på treningsflaten av gangen. 
2. Alle må holde en avstand på minimum 1 meter 

 
Toaletter/garderober 

1. Hallen har ett åpent toalett 
2. Bruk av garderober er forbudt. 

 
Ved avreise 

1. Trener/ansvarlig for treningen skal være den siste som går ut av hallen og ha ansvar 
for at dørhåndtak er vasket med antibac eller vanlige rengjøringsmidler 

2. Med mindre andre har ankommet hallen for trening, skal lys slukkes og hallen låses. 
 
Spesielle regler for barn yngre enn 10 år 

1. Barna må deles i faste grupper på 5-10 personer. Avstand på 1 meter gjelder også her 

2. Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i 
gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne 

3. Det må være minst en voksen person per gruppe 
 
For øvrig gjelder myndighetenes smittevernråd og håndballforbundets retningslinjer. 
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