RETNINGSLINJER
for registrering, tildeling, gjennomføring og rapportering av
arrangement/konkurranse sandvolleyball (lokalt/regionalt) 2020

Iht. NVBFs koronaregler
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1. GJELDENDE BESTEMMELSER OM SØKNAD OM ARRANGEMENTER/
KONKURRANSER, TILDELING OG RAPPORTERING
Alle godkjente arrangementer/konkurranser publiseres på elektronisk terminliste. Den
elektroniske terminlisten for 2020 er tilgjengelig på NVBFs hjemmeside.
Organisasjonsledd eller klubb som ønsker å arrangere et arrangement eller konkurranse, må
registrere arrangementet/konkurransen senest en uke før det finner sted.
Ingen rankingpoeng utdeles før resultatlisten er rapportert inn elektronisk.

2. NYE RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTER ELLER
KONKURRANSER I 2020 – NYE KRAV TIL SØKNAD OG RAPPORTERING
Disse retningslinjene – som har sin bakgrunn i covid-19 pandemien – setter nye krav til
gjennomføring av arrangement eller konkurranse i 2020.
Retningslinjene vil kunne bli endret ved endringer i myndighetenes smittevernregler og
anbefalinger.

3. REGLER OG ANBEFALINGER FOR SMITTEVERN
Myndighetene har gitt generelle regler og anbefalinger for smittevern. I tillegg har NVBF
utarbeidet en veileder for organisert trening. Disse reglene og anbefalingene, som både gjelder
anlegg utendørs og innendørs, innebærer blant annet:
•

•
•

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på
luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt
almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, med rutiner for
grundig vask av hender og idrettsutstyr før og etter aktivitet.
Garderober og dusjanlegg skal ikke benyttes. For å kunne ivareta god hygiene bør
imidlertid toaletter/håndvaskfasiliteter være åpne, selv om disse befinner seg i
garderober.

•
•

På arrangement og konkurranse skal man begrense nærhet til andre så mye som mulig.
Arrangement kan avvikles på offentlig sted med inntil 200 personer, under forutsetning
av at det er oppnevnt arrangementsansvarlig.

•

Organisasjonen/klubben bør bortvise personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.
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Disse generelle reglene og anbefalingene (herunder NVBFs veileder) gjelder for alle
arrangementer/konkurranser.

4. ARRANGEMENTSANSVARLIG
Klubben er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldene retningslinjer.
For å kontrollere at smittevernregler og anbefalinger overholdes skal det oppnevnes en egen
arrangementsansvarlig/smittevernansvarlig (heretter benevnt «Arrangementsansvarlig») for
det enkelte arrangement/den enkelte konkurranse.
Arrangementsansvarlig skal være en person oppnevnt av klubben for det enkelte
arrangement/den enkelte konkurranse. Navn og kontaktinformasjon til arrangementsansvarlig
skal oversendes NVBF ved registrering av arrangement. Deltagere på arrangementet/turneringen
skal også være gjort kjent med hvem som er arrangementsansvarlig og hvordan man kan
kontakte vedkommende.
Dersom klubben holder regelmessig turneringer; f.eks. ukentlig LT/Challenger, kan klubben
registrere flere arrangementsansvarlige som rullerer fra arrangement til arrangement.
Klubben kan samtidig registrere flere arrangementer i samme skjema.
Arrangementsansvarlig skal:
•

•

I samarbeid med organisasjons-/konkurranseledelse planlegge nødvendige
smitteverntiltak for arrangementet/konkurransen slik at smittevernregler og
anbefalinger blir fulgt. Det anbefales å benytte Helsedirektoratets sjekkliste for
smittevern i forbindelse med idrettsaktivitet.
Forsikre seg om at alle dommere og funksjonærer har gjennomført aktuell
e-læringskurs for arrangement.

•

•

•

Sørge for at arrangementet/konkurransen gjennomføres i henhold til gjeldende
smittevernregler og anbefalinger, og om nødvendig gripe inn dersom dette ikke
skjer.
Rapportere til NVBF om smittevernregler og anbefalinger og disse retningslinjene har
blitt overholdt/ikke overholdt ved det aktuelle arrangement/konkurranse. Dette gjøres på
følgende skjema.
Arrangementsansvarlig skal også ha oversikt over og kunne dokumentere hvem som
befinner seg/har befunnet seg på arrangementet/konkurransen. Arrangør beholder
oversikten i 14 dager for deretter å makulere denne.

Rankingpoeng fra turneringer legges inn når rapport fra Arrangementsansvarlig om at
smittevernregler og anbefalinger og disse retningslinjene har blitt overholdt, er mottatt av NVBF.
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5. SØKNAD OM GODKJENNELSE FOR ALLE ARRANGEMENTER/KONKURRANSER
Hver arrangør må sende inn en registrering av arrangementet/konkurransen til NVBF.
Dette gjelder også for arrangementer/konkurranser som allerede er godkjent/tildelt og som er
oppsatt på terminlisten.
Registreringen skal angi:
•

Innholdet i arrangementet/klasser på konkurransen

•
•

Navn og kontaktinformasjon for Arrangementsansvarlig.
Bekreftelse fra arrangøren om at stevnet vil bli avholdt i henhold til gjeldende
smittevernregler og anbefalinger, og disse retningslinjene.

6. TOTALT ANTALL PERSONER PÅ BANEN
Arrangement/konkurranse kan avholdes med inntil 200 personer. I tråd med
helsemyndighetenes veileder for idrettsaktivitet inkluderer dette deltakere, tilskuere, foresatte,
søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av
arrangementet/konkurransen. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av
arrangementet/konkurransen omfattes ikke. Dette inkluderer blant annet dommere og
funksjonærer. Det må påses at også personer som oppholder seg på oppvarmingsområdet
overholder de generelle smittevernreglene.
Det anbefales at baneområdet sperres av, hvis mulig, og at dette avgrenser området som
omfatter de 200 personer.

7. DOMMERE, FUNKSJONÆRER, TRENERE, LEDERE OG PUBLIKUM

Antall dommere og funksjonærer på og utenfor banen bør begrenses, og disse må
opprettholde god avstand (minst en meter) til deltagerne før, under og etter konkurransene.
Gjeldende smittevernregler og anbefalinger, samt disse retningslinjene, gjelder også for
trenere, ledere og publikum.
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8. PÅMELDING, REGISTRERING, KAMPOPPSETT OG RESULTATLISTER
Arrangøren legger til rette for at påmelding og registrering så vidt mulig skjer elektronisk,
eventuelt per e-post, SMS eller telefon.
Kampoppsettet og resultatlister bør fortrinnsvis legges ut digitalt.

9. HYGIENE OG VASK AV UTSTYR

God håndhygiene er ifølge Helsedirektoratets veileder det viktigste for å hindre smitte ved bruk
av utstyr. Håndhygiene bør utføres før og etter gjennomføring av en kamp. Dette gjelder både
deltagere, dommere, funksjonærer og eventuelle andre som er i kontakt med utstyr. Det vises til
Helsedirektoratets veileder om god hygiene i forbindelse med idrettsaktivitet.
Utstyr som er i kontakt med hender og/eller ansikt skal likevel desinfiseres eller vaskes før og
etter en økt/konkurranse. Vanlig rengjøringsmidler kan benyttes. Kontakt med utstyr som
berøres av flere skal begrenses.
Utøvere må bes om ikke å spytte/skylle munnen på banen. Dersom utøvere blir dårlig (kaster
opp) må området desinfiseres.

10. OPPVARMING
Oppvarming må gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler og anbefalinger. Utøvere i
oppvarming på banen vil telle med i det totale antallet personer som skal utgjøre maksimalt
200.

11. UTØVERES UTSTYR
Der hvor utøvere plasserer tøy og andre personlige eiendeler må det også holdes nødvendig
avstand.

12. KIOSKSALG
Dersom klubben skal ha kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak
følges. Klubben må sikre gode rutiner for kiosksalget, og all mat skal serveres porsjonsvis. Det
er viktig med god håndhygiene, at det tilrettelegges for god avstand og at dere kun bruker
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kontantløs betaling.
Det anbefales at kiosken plasseres utenfor baneområdet/det avsperrete området.

13. PREMIEUTDELING

Det bør unngås å dele ut fysiske premier på arrangementet/konkurransen.
Dersom det skal deles ut fysiske premier på stevnet, må dette skje på en måte som overholder
gjeldende smittevernregler og anbefalinger, og som er godkjent av smittevernansvarlig.

14. ANTALL UTØVERE
Arrangør skal ha kontroll på at smittevernsreglene overholdes til enhver tid under
konkurransen. Arrangøren skal på bakgrunn av dette vurdere om antallet utøvere per klasse
bør begrenses og om utøverne eventuelt skal inndeles i grupper.

15. DOMMERE OG FUNKSJONÆRER
Dommere og funksjonærer må til enhver tid holde god avstand til utøvere og hverandre
(minimum en meter).

Bilder forside

Tomm Hansen, Lars Kristian Aalgaard
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