Retningslinjer for arrangementer i Tromsø kommunes idrettshaller –
Gjeldende fra 08.09.2020
Generelt
Det åpnes for at idrettslag og foreninger kan gjennomføre arrangement i Tromsø kommunes
idrettsanlegg.
Med arrangement menes her aktivitet, som for eksempel kamper, cuper, stevner utover ordinær
trening. Treningskamper eller interne arrangementer vil kunne regnes som arrangement, dersom
det samler publikum.
Det åpnes for unntak fra retningslinjer om kontakt og 1-metersregel for følgende brukergrupper;
-

Utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement som gjennomføres innenfor samme
idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensing.
Toppidrettsutøvere/eliteidrett som gjennomfører idrettsarrangement.

For resterende brukergrupper i hallen gjelder de generelle retningslinjene om redusert kontakt og 1
meters avstand. Dette følger folkehelseinstituttets veileder for arrangement.
Det er viktig å presisere at unntaket kun gjelder for gjennomføring av arrangementet. I forkant og
etterkant vil alle være nødt til å overholde retningslinjer for smittevern.
Det er viktig å presisere at syke eller personer med noen form for luftveissymptomer ikke skal delta
eller overvære arrangementet.
Rutiner
Arrangører plikter å utarbeide en egen oversikt over smittevernstiltak og rutiner for å ivareta FHI,
Særforbunds og kommunens retningslinjer for gjennomføring av arrangementer. Dette skal
oversendes kommunen v/idrett-drift i forkant av arrangement. Oversikten kan gjelde for flere
arrangementer frem i tid, men vil kreves oppdatert dersom retningslinjene endres.
Inkludert i rutinene skal det være rutiner for deltakerregistrering som kan muliggjøre
smitteoppsporing for kommunen.
Det ansvarlige idrettslaget skal sørge for at de som arrangører har gode rutiner for gjennomføring av
arrangementet, at retningslinjene for smittevern blir overholdt. Dersom det er forskjeller på
retningslinjene hos særforbund, Norges Idrettsforbund og Tromsø kommune, skal de strengeste
retningslinjene følges.
For øvrig henvises det til FHI for videre veiledning ved planlegging og gjennomføring av arrangement
– les mer her
Antall
Det er tillatt med arrangementer for inntil 200 personer samtidig. Dette inkluderer utøvere, tilskuere
og eventuelle foresatte/søsken/ledsagere som er tilstede uten å ha konkrete oppgaver i tilknytning
arrangementet.
Personer med oppgaver i tilknytning til gjennomføring av arrangementet regnes ikke inn i
deltakerantallet, dette gjelder for eksempel; dommere, sekretariat, kiosksalg, vakter etc.

Det åpnes for at det kan være flere grupper á 200 personer i hallen i løpet av en dag, men
maksimalantallet for utøvere/tilskuere samtidig, skal aldri overstige 200. Ved en utskifting av
gruppene er det viktig at hver gruppe behandles som en kohort og at gruppen ikke møtes/blandes
ved utskiftning. Det kreves at ansvarlig idrettslag planlegger arrangementet slik at forskjellige
brukergrupper ikke blandes. Dersom det er forskjellige idrettslag som planlegger etterfølgende
arrangement i samme hall kreves det at de forskjellige idrettslagene koordinerer sine
arrangementer, slik at blanding av kohortene unngås.
Ved flere arrangement
Dersom det er flere arrangement i en og samme hall, på samme tid, vil anlegget fortsatt ha en
maksimal begrensning på 200 deltakere. Det vil være opp til idrettslagene som ansvarlige arrangører
å koordinere dette seg imellom. Publikum og deltakermassen på de paralelle arrangementene vil
tolkes som en kohort og de samme retningslinjene for utskiftning og blanding av kohorter vil gjelde.
Det oppfordres å så godt det lar seg gjøre, skille arrangementene fra hverandre. De samme kravene
til registrering av tilstedeværende vil gjelde.
Garderober
Det oppfordres til å unngå bruk av garderober ved gjennomføring av arrangement, da det kan være
utfordrende å unngå blanding av grupper og det er mange berøringspunkter i en garderobe. Det
oppfordres til at lag og utøvere kommer så forberedt til arrangementet som mulig, slik at bruken av
garderober holdes på et minimum. Et lag vil likevel kunne behandles som en kohort, inne i en
garderobe, om det er fortsatt er behov for bruk av garderober.
Det vil være ansvarlig idrettslag som er nødt til å sørge for gode rutiner for å unngå blanding av
grupper. Ved bruk av garderober er arrangementsansvarlig idrettslag ansvarlig for renhold av
hyppige kontaktflater i garderobene, mellom forskjellige gruppers bruk.
Publikum
Publikum inngår i det totale antallet deltakere for arrangementet. Dette kan ikke overskride 200,
inkludert spillere og publikum. Publikum er nødt til å overholde 1 meters avstand mellom hverandre
under hele arrangementet. Det vil være opp til ansvarlig idrettslag å kontrollere antall publikum og
sørge for at avstand og retningslinjer for smittevern overholdes. Publikum er nødt til å benytte seg
av oppmerket adkomst og oppmerket toaletter. Publikum og utøvere skal holdes avskilt.
Kiosk / Salg av mat
Det er lov med åpen kiosk gitt at man følger retningslinjene til FHI for serveringssteder, de mest
relevante punktene er listet opp under. Se retningslinjer her, for mer informasjon.
•
•
•
•
•
•
•

Øvre antall personer tillat i kiosken avgjøres av størrelsen på lokalet
Det skal være mulig å holde minst en meters avstand
Unngå trengsel ved inngang, utgang, kassen, bord, toalett og ellers i lokalet
Det må være mulig å gjennomføre god håndhygiene ved behov
Gode hygienerutiner er forutsatt
Hyppig brukte kontaktflater må rengjøres regelmessig
Buffetservering er ikke tillatt

I Tromsøhallen åpnes det for at forskjellige idrettslag/foreninger kan holde arrangement samtidig.

* Det kreves her at de idrettslagene som holder arrangement samtidig koordinerer sine
arrangementer. Det kreves at det ikke under noen omstendigheter er kryssing av gruppene opp til
200.
* Dager hvor det er flere arrangementer i hallen, arrangert av forskjellige idrettslag, vil ha en
maksimal begrensning på 200 personer, likt andre anlegg. Det vil være opp til de forskjellige
idrettslagene å koordinere fordelingen av utøvere og publikum.
* Dersom det arrangeres flere kamper/stevner samtidig i hallen, vil det kreves at dette foregår uten
publikum. Det vil være opp til idrettslagene å koordinere seg i mellom, slik at deltakerantallet i hallen
ikke overskrider 200 totalt.
De samme retningslinjene for utskifting og blanding av kohorter vil gjelde.

For spørsmål angående retningslinjene kan du ta kontakt med;
Idrettsrådgiver Carl Joacim Fensbekk
Carl.joacim.fensbekk@tromso.kommune.no / 48137719
Driftsleder ved idrett-drift Emma Amundsen
Emma.amundsen@tromso.kommune.no / 90365531
Konsulent, idrett drift – Sigve Nytun Fagermo
Sigve.nytun.fagermo@tromso.kommune.no / 90295143

