
Informasjon om smitteforebygging i 
Brøttum Fotball, høstsesongen 2020 

 

Høstsesongen er i gang, og barnefotballen har allerede startet med fotballkamper.  
 
Her kommer mye viktig informasjon fra styret vedrørende gjennomføring av fotballhøsten og covid-
19, så les dette nøye.  
 
I forbindelse med gjennomføring av treninger og kamper har NFF kommet med retningslinjer for 
gjennomføring. Disse kan dere lese om i koronahåndboka https://www.fotball.no/tema/nff-
nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#178598. 
 
1. Vi er godt i gang med treninger, og barnefotballen skal starte med kamper. Styret har 

utarbeidet et dokument som beskriver hvordan vi skal gjennomføre kamper for å 
opprettholde smittevernreglene, se eget skriv. Merk at lagleder har ansvar for å registrere 
alle som er til stede på kampen i tillegg til spillere, trenere og lagledere. I tillegg skal alle lag 
ha en kampvert som viser hvor publikumssonene er, samt minner om smittevernregler. Egen 
vest finnes i kiosken og skal brukes av kampverten. 

 
2. Alle trenere, lagledere og spillere fra 13 år og eldre skal gjennomføre korona-kurs før første  

kamp. Se link https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-
koronavirus/ Trykk på ruten med koronavettkurs og du kommer til veiledningen. Her er det 
informasjon om hvordan en oppretter bruker og hvor en finner kurset. Lagleder sender 
samlet oversikt til Guro Stenset når alle på laget har gjennomført kurset, senest innen første 
kamp.  
 

3. Kiosk – vi ønsker å ha åpen en enkel kiosk under kampene. Det er lagene selv som 
organiserer kioskvakt på sine kamper. Det kommer ny kioskinstruks. Nytt er at vi kun bruker 
vipps som betalingsmåte, og at kioskvakt har ansvar for ekstra renhold av toalett før og etter 
kamp.  

 
4. 5. september var opprinnelig satt opp som felles kampdag for alle Brøttums-lag. Minner om 

at alle lag må flytte sine kamper. Se oppdatert baneoversikt for ledige tidspunkt (denne er 
klar søndag 16. aug.), og ta kontakt med Christian Halsa for bekreftelse av tidspunkt.  

 
5. Ballrommet skal ikke benyttes i høst. Alle lag oppbevarer utstyr hjemme med tanke på ev. 

smittespredning. 
 

Ta kontakt hvis noe er uklart, lykke til med høstsesongen!        
 

Hilsen Styret i Brøttum Fotball 
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