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Sist oppdatert Drammen 23. Oktober 2020 
 

 

OPPGAVER HALLANSVAR 2020-2021 | COVID-19 

Dette dokumentet beskriver i detalj de oppgaver som må gjennomføres i forkant av 

hjemmekamper, under kampdagen samt opprydding etter endt kamp/dag.  

Se nøyaktige instrukser for hvordan alt gjøres lenger ned i dokumentet. 

 

 

SJEKKLISTE KLARGJØRING AV HALL   
❑ Ta på gule vester – de skal være på hele vakten 

❑ Sett opp informasjonslapp om at publikum ikke er tillatt på døren ut  

❑ Låse opp hall 

❑ Låse opp garderober 

❑ Vaske garderober 

❑ Heis ned kurvene 

❑ Ta vekk nettene bak håndballmålene 

❑ Sett ut beachflagg 

❑ Heng opp Drammen Rivers-bannere 

❑ Sett ut benker til begge lag 

❑ Sett ut bord til sekretariat 

❑ Ta frem utstyr til sekretariat 

❑ Ta evt. frem 24-sek-klokke (kun for Herrer A/B - ikke aktuelt høsten 2020) 

 

SEKRETARIATET har ansvar for å sette alt utstyr i gang + å få i gang streamingen 

 

 

SJEKKLISTE OPPGAVER ILA DAGEN | SMITTEVERN   
❑ Ta imot alle lag  

o  Alle skal benytte seg av håndsprit når de kommer inn 

o Vise lagene ned i garderobene. Garderobe 1 og 3 er for bortelag, og Garderobe 2 og 

4 er for Drammen Rivers sine lag. 

❑ Sjekke med ansvarlig trene at de har oversikt over alle sine deltakere digitalt 

❑ Sørge for at ingen andre enn lag, trenere, dommere og sekretariat kommer inn i hallen  

❑ Sørg for at håndsprit alltid er tilgjengelig 

❑ Hente opp lag fra garderoben når det er klart for oppvarming 

❑ Gå over alle benker og basketballer som er brukt under oppvarming og sprite disse før nye 

lag blir hentet opp fra garderoben 

 

  

mailto:post@drammenrivers.no


 
 

 
Drammen Rivers 
Postboks 2139 
3003 Drammen 

Organisasjonsnr. 
997268083 
Webside: drammenrivers.no 
E-post: post@drammenrivers.no 

Telefon: 
Styreleder: Bjørn Ørjan Myhre 
Mob: 988 42 065 

 

 

SMITTESPORING | REGISTRERING 

Alle som er i hallen skal være registrert i forkant i Turneringsadmin, og de fleste klubber opererer 

som vi med at alle som er med er registrert i Spond. Det er likevel kampansvarliges ansvar å snakke 

med en ansvarlig på hvert lag og krysse av i listen. Viktig også at dommere og sekretaraiat er 

registrert.  

 

Snakket med/sjekket registrering for: 

❑ Dommere          ______________________________ 

❑ Sekretariat       ______________________________ 

❑ Kamp 1 – DR     ______________________________ 

❑ Kamp 1 – Gjest ______________________________ 

❑ Kamp 2 – DR     ______________________________ 

❑ Kamp 2 – Gjest ______________________________ 

❑ Kamp 3 – DR     ______________________________ 

❑ Kamp 3 – Gjest ______________________________ 

❑ Kamp 4 – DR     ______________________________ 

❑ Kamp 4 – Gjest ______________________________ 

❑ Kamp 5 – DR     ______________________________ 

❑ Kamp 5 – Gjest ______________________________ 

❑ Kamp 6 – DR     ______________________________ 

❑ Kamp 6 – Gjest ______________________________ 

 

 

SJEKKLISTE OPPRYDDING   
❑ Sjekke at alle garderober, hall og inngangs partiet er tomme for klær og søppel  

❑  Heise opp kurvene  

❑  Sette alle benker lang sidene 

❑ Ta ned banner og flagg 

❑ Vask alle baller og legg tilbake alt der det skal være 

❑ Lås inn sekretariatutstyr 

❑ Forlat hallen sånn som du ønsker å se den 

❑  Det er ikke nødvendig å låse hallen da døren har automatlås  

❑  Husk å legge nøkkel tilbake i nøkkelskapet ved DBK sitt klubbhus 

 

 

 

  

mailto:post@drammenrivers.no


 
 

 
Drammen Rivers 
Postboks 2139 
3003 Drammen 

Organisasjonsnr. 
997268083 
Webside: drammenrivers.no 
E-post: post@drammenrivers.no 

Telefon: 
Styreleder: Bjørn Ørjan Myhre 
Mob: 988 42 065 

 

 

SMITTEVERNTILTAK 

På grunn av smittevernsrestriksjoner grunnet Covid-19 spilles alle kamper uten publikum og det blir 

heller ikke satt opp kiosk publikum. Disse oppgavene er derfor tatt ut av denne guiden. Istedenfor 

har hallansvarlige noen andre tilleggsoppgaver under kampdagene for å ivareta smittevern til 

enhver tid.  

 

GULE VESTER PÅ ALLE HALLANSVARLIGE 

Alle som har hallansvar skal ha på seg gule vester hele vakten. De ligger i det hvite skapet på lager 

3 (samme sted som hvor basketballene ligger) 

 

INNGANGSKONTROLL 

Hallansvarlige må til enhver tid alltid ha en person som står og slipper inn spillere, dommere og 

trenere. Ved inngangs døren står en håndspritdispenser som dere. Alle må benytte seg av denne 

før de går inn i garderobe eller hall. NB! Foreldre kan ikke komme inn i hallen, garderober eller 

inngangsparti. 

 

FÅ LAGENE INN OG UT AV GARDEROBENE 
Når lagene ankommer så kan de samles i inngangspartiet, for så å bli guidet av hallansvarlige ned i 

en av de ledige garderobene. Garderobe 1 og 3 er for bortelag, og Garderobe 2 og 4 er for 

Drammen Rivers sine lag. 

 

Alle lagene må bli i garderobe inntil dere i samsvar med sekretariatet er klare for å slippe de inn i 

hallen for oppvarming. Hvert lag kan forvente ca 15-20 minutters oppvarmning, men prøv å gi de så 

mye tid som mulig. 

 

RENGJØRING OG DESIFINSERING  
Etter at kampen er ferdig, må dere gå over alle benkene og basketballene som er brukt under 

oppvarming og sprite disse. Alt av håndsprit og papir ligger på øverste hylle i skapet som står 

sammen med basketballene (lager 3)  

 

Når et lag er ferdig med sinn kamp og har forlatt garderoben, må dere sjekke garderoben, samt 

sprite benken og toalettet. Ved å bruke 2 garderober pr hjemmelag/bortelag så kan dere veksle 

mellom de to slik at det alltid er en som er klar for det neste laget som kommer for å spille neste 

kamp. 
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LÅSE OPP HALLEN 

Nøkkel til hallen finner dere i nøkkelboksen som er plassert utenfor garderobeinngangen til DBBK 

sitt klubbhus (venstre nøkkel boks er Drammen Rivers). Alle trenere har koden til nøkkelboksen.  

 

For å komme inn i hallen, holder dere kode kortet foran tall panelet som er til høyre for inngangen 

til hallen og trykker koden 7714 Dere vil da høre et pip og da kan dere dra i døren.  

 

KLARGJØRING AV HALLEN 

 

• Heis ned kurvene fra taket 

 

 
 

• Sørg for at nettene som henger bak håndball målene er trukket helt til siden og vekk fra 

synsfeltet til publikum. 

 

• Heng opp begge bannere på ribbeveggen på hver side av sekretariatet. Bannere og strips 

ligger i det hvite skapet sammen med en avbiter. 

 

 
 

• Beachflagg skal settes opp. En skal stå foran ingens parti ute, mens den andre skal stå ved 

døren inn til hallen. 
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NB! Det skal ikke settes ut noen benker eller tribune 2020/21 da det ikke er lov med publikum 

grunnet COVID-19/smittevernrestriksjoner 
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SEKRETARIAT 

 
• I lagerrom 2 står bord og stoler til sekretariatet. 

• Ta ut 2 bord, som dere setter sammen ca 1,5 meter fra den hvite side linjen. Ta frem totalt 

7 stoler. 3 av stolene skal settes bak de to bordene, 2 skal stå ved siden av bordene på 

høyre side, og 2 på venstre side. 

 

 
 

 

 
 

• Sett en benk på hver side av sekretariatet for hjemme og borte laget 

 

• Finn frem styringsenheten som kontrollerer poengtavlen. Den ligger i glasskapet innerst i 

rommet på venstre side i lager 1.  

 

Dette er en trådløs enhet, og man trenger derfor bare å sku den på så vil den automatisk 

koble seg opp mot tavlen.  
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• Ta frem metallkofferten som ligger i det hvite skapet inne på Lager 4. Koden til det hvite 

skapet er «1965». Inne i denne kofferten vil dere finne kampskjema for G13, 

dommerkvitteringer, PC for Turnerings Admin og mobiltelefon for streaming. 

 

• Ta frem 2 røde kjegler og sett disse på sekretariatbordet. Disse brukes av sekretariatet i 

forbindelse med lagfeil. 

 

• Legg også frem de to laminerte pilene, samt en blå og rød penn for skriving av skjema. 

 

 

 

24-SEKUNDERSKLOKKE KUN TIL HERRER A-KAMPER 
 

• Hvis det skal spilles en Herrer A-kamp, så skal 24 sekunder klokken også settes opp. Den 

ligger i en brun pappeske i det samme hvite skapet. Den lange ledningen skal trekkes rundt 

banen helt over til høyre side av banen. Den korte skal trekkes mot venstre side nærmest 

sekretariatet 

  

• Styrings enheten til 24 sekunders klokken plasseres ved siden av styringsenheten som 

kontrollerer poeng tavlen. 

Styringsenhet Poeng tavlen 

Styringsenhet 24 sekunder 

Miksebord lyd for musikk 
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• En blå skjøteledning for strøm ligger også i det hvite skapet 

 

• Sørg for at kablene blir lagt godt unna banen og bruk gjerne litt teip til å holde kablene 

nede på gulvet 

 

OPPRYDDING 
Når kampdagen er slutt, skal alt ryddes tilbake og settes på plass. 

 

1. Sjekke at alle garderober, hall og inngangs partiet er tomme for klær og søppel 

2. Husk å heise opp kurvene og sette alle benker langs sidene. 

3. Det er ikke nødvendig å låse hallen da døren har automat lås 

4. Husk å legge nøkkel tilbake i nøkkelskapet ved DBK sitt klubbhus 

 

SPØRSMÅL 

Ved problemer eller hvis dere har spørsmål er det bare å ringe følgene personer: 

Sportslig ansvarlig Karl Luis Del Pozo 902 93 407 

Styreleder Bjørn Ørjan Myhre 988 42 065 

Sekretariat 

klokke 

24 

24 
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