
Hallansvar i Hønefoss Arena sesongen 2020/21 

Denne sesongen har alle lagene hallansvar og smittevernansvar på egne kamper. Vi prøver dette 

inntil videre. Tanken bak dette er at vi da i større grad ivaretar smittevernhensyn i hallen.  

 

Laget må stille med minst tre personer som har oppgavene : hallansvar, arenavakt og 

smittevernansvarlig.  

Alle våre kamper spilles på bane 1 og vi skal alltid bruke hovedinngangen.  

De som eventuelt spiller kamper på bane 2 og 3 (håndball/volleyball) skal bruke inngang på siden av 

hallen mot AKA Arena – inngang S3. Det er skiltet utenfor hallen.  

 

Hallansvar første kamp :  

- Sette ut sekretariatsbord, klokke og innbytterbenker.  Det er krav om at det skal holdes 1 meter 

avstand til hverandre i lagbenkområdet, noe som vil si at vi må sette ut to benker til hvert lag. 

Arenaverten er behjelpelig.  

- Finne sekretariatsboksen på lageret. 

- Finne frem klubbens pc og skriver på lageret. 

- Finne frem boksen med nettbrettene på lageret.  

- Ta imot dommere og motstanderlag. Del ut infolappen med arenaregler (alle tilreisende lag får 

denne ved ankomst).  Kopier finnes i sekretariatsboksen. 

- Alle tilskuere skal registrere seg ved inngang til tribunen. Hallvakt må være behjelpelig med evnt 

manuell registrering på papirskjema om noen ikke får gjort det digitalt. Eget skjema finnes sammen 

med plakatene for registrering av tilskuere. Dette skjemaet må være ved inngangen til tribunen.  

- Spillere og lagledere skal inn i hallen, alle andre skal opp på tribunen.  

- Betale dommerne for alle dagens kamper. Fyll ut dommerkvitteringsskjema. Finnes i 

sekretariatsboksen. Kvitteringen må scannes og sendes til post@honefossbasket.no  

 

Hallansvar kamper midt på dagen :  

- Ta imot dommere og motstanderlag. Del ut infolappen med arenaregler (alle tilreisende lag får 

denne ved ankomst).  Kopier finnes i sekretariatsboksen. 

- Alle tilskuere skal registrere seg ved inngang til tribunen. Hallvakt må være behjelpelig med evnt 

manuell registrering på papirskjema om noen ikke får gjort det digitalt. Eget skjema finnes sammen 

med plakatene for registrering av tilskuere. Dette skjemaet må være ved inngangen til tribunen.  

- Spillere og lagledere skal inn i hallen, alle andre skal opp på tribunen.  

 

Hallansvar siste kamp :  

- Ta imot dommere og motstanderlag. Del ut infolappen med arenaregler (alle tilreisende lag får 

denne ved ankomst).  Kopier finnes i sekretariatsboksen. 

- Alle tilskuere skal registrere seg ved inngang til tribunen. Hallvakt må være behjelpelig med evnt 

manuell registrering på papirskjema om noen ikke får gjort det digitalt. Eget skjema finnes sammen 

med plakatene for registrering av tilskuere. Dette skjemaet må være ved inngangen til tribunen.  

- Spillere og lagledere skal inn i hallen, alle andre skal opp på tribunen.  

- Rydde hallen etter siste kamp (søppel, sekretariat og innbytterbenker).  

Se også over garderober og tribune.  

Mer info på baksiden  
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Når skal lagene slippes inn i hallen ? 

Det er ikke noe krav om at hallen må være tom før lagene til neste kamp kommer inn i hallen.  

Hjemmelaget skal oppholde seg bak kurven til venstre for sekretariatet, mens bortelaget skal 

oppholde seg bak kurven til høyre for sekretariatet. Det er viktig at lagene ikke tar i bruk lagbenker 

etc før det er vasket kontaktflater etter foregående kamp.  

VIKTIG Å MINNE LAGENE PÅ Å HOLDE AVSTAND ! 

Dommerbetaling : 

 

Ønsker man forskudd tar man kontakt med kasserer Siv Rovelstad (sivrov@gmail.com / 996 42 678) i 

god tid. Ta utgangspunkt i 2 regionsdommere pr kamp.  

Dommerkvittering skal fylles ut, ett skjema pr kampdag. Skjemaet skal scannes på kampdagen og 

sendes på epost til post@honefossbasket.no etter at kampene er ferdigspilt – se beskrivelse på 

dommerkvitteringen. Kan sendes fra samme epost som man bruker ved sending av kampskjemaer.  

 

 

Spørsmål ? Ring Tomas – 413 03 240 
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