
 

Velkommen   til   Barnehåndballturnering   
 
Tofte   Fremad   Håndball   er   en   de   yngste   håndballklubbene   i   NHF   Region   Sør.   
Vi   ble   offisielt   stiftet   våren   2019.  
 
Vår   hjemmearena   er   Tofte   Flerbrukshall,   Skoledalen   89,   3482   Tofte  
 
For   at   vi   skal   kunne   arrangere   turneringene   nå   i   september   er   det   viktig   at   alle   følger   de  
retningslinjer   som   er   gitt.     Sammen   skal   vi   få   dette   til   å   fungere.  
 
 
Smittevern :  
Alle     besøkende   må   registrere   seg   ved   ankomst.    Vi   benytter   Idrettsforbundets   nye  
registrering   med   QR   kode.    Lagene   som   skal   delta   leverer   ferdig   utfylt   liste   ved   ankomst  
 
På   grunn   av   COVID-19   har   vi   svært   begrenset   kapasitet   i   hallen.   
Spillerne   kan   kun   ha   med   en   foresatt   hver.      På   grunn   av   hallens   kapasitet   gis   det   ingen  
unntak   for   søsken   eller   andre   som   ønsker   å   se   kampene  
 
For   å   kunne   overholde   1-metersregelen   er   det   bare   53   sitteplasser   på   tribunen.  
Det   vil   derfor   bli   oppmerket   noen   ståplasser   mellom   de   to   banene   som   er   i   bruk  
 
 
Kiosken    vil   ha   et   begrenset   utvalg   denne   helga,   men   det   skal   være   mulig   å   få   kjøpt   kaffe,  
skolebrød,   vafler,   pølser,   brus,   sjokolade   og   annet.   
Vi   tar   ikke   imot   kontanter.    Denne   gang   vil   det   kun   være   mulig   å   bruke   Vipps  
 
 
Garderober :  
Det   vil   ikke   være   tilgang   til   garderober   under   arrangementet.    Vi   har   ikke   kapasitet   til   å  
rengjøre   garderobene   mellom   hvert   lag   som   bruker   garderoben.  
Vi   henstiller   derfor   alle   til   at   spillere   kommer   ferdig   skiftet   til   hallen   slik   at   det   kun   er  
håndballskoene   som   må   tas   på   etter   de   har   ankommet  
 
På   banen   er   det   forbud   mot   utesko   og   skosåler   som   setter   merker  
 
 
Dommerbetaling :  
Vi   ønsker   ikke   å   håndtere   kontanter.    Derfor   legger   vi   opp   til   å   bare   ta   vipps   denne   helga.  
Er   dette   et   problem   for   ditt   lag?    Ta   kontakt   med   oss   så   løser   vi   det  
 
 
Oppvarming :  
Oppvarming   må   gjøres   utendørs.    Skoleplassen   på   ungdomsskolen   er   godt   egnet.  
Nedenfor   hallen   ligger   det   en   flott   kunstgressbane   som   også   kan   benyttes  
 

 



 

Oppsummering  
 
 

● Er   du   syk,   bli   hjemme  
 

● Bruk   håndsprit   ved   ankomst  
 

● Alle   må   registrere   seg   før   de   går   inn   i   hallen  
 

● Lagene   leverer   ferdig   utfylt   liste   som   inneholder   navn   på   spillere,   trener   og  
lagleder.     Publikum   registreres   ved   å   scanne   QR-kode  
 

● Hver   spiller   kan    kun   ha   med   en    foresatt   hver.    Søsken   og   andre   får   dessverre  
ikke   komme   i   hallen   denne   helga  
 

● Det   gis   ikke   tilgang   til   publikum   utover   en   foresatt   til   hver   spiller  
 

● Vi   har   kun   plass   til   53   tilskuere   på   tribunen.    Egne   felt   for   ståplasser   blir   merket  
opp   på   bane   B  
 

● Kiosken   er   åpen   hele   dagen.    Forsøk   å   unngå   kø  
 

● Garderobene   er   stengt,   men   det   er   tilgang   til   toalettene   i   garderobene  
 

● Spillerne   må   komme   ferdig   skiftet  
 

● Husk   gode   sko   som   ikke   setter   merker   på   banen  
 

● Det   er   forbud   mot   utesko   på   banen,   også   for   foreldre,   trenere   og   lagledere  
 

 
 

Vi   håper   på   en   flott   og   koronafri   håndballhelg   på   Tofte  
 
 
 
Vennlig   hilsen  
 

Therese   Gulbrandsen  Øyvind   Heen   Nilsen  Espen   Evensen  

469   65   084  920   94   248  410   86   666  

 
 


