KAMPGJENNOMFØRING
Del 1: Sjekkliste før kamp
Arrangør Klubb

FK Donn har det overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av hjemmekampene er i tråd med
Koronahåndbokens kapittel for kampgjennomføring.
Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kamp og
turnering regnes ikke som en del av deltakerantallet. I forbindelse med kamp føres det liste over
trenere, lagledere og dommere og det bør i tillegg føres liste over de andre tilstedeværende og
frivillige som er på anlegget for mulig smittesporing.
Et av kravene fra myndighetene er at vertskapet skal utarbeide lister med navn på deltakere/spillere,
trenere og publikum som besøker anlegget vårt. Kampvert er ansvarlig for listeføring av egne spillere,
ledere og event. Publikum ( Kongsgård Banen)
Pga. strenge personvernsregler ønsker ikke FK Donn å gjennomføre dette for deltakere og gjester fra
gjestende klubber, men delegerer dette ansvaret til gjestende klubb/lag.
Det betyr at alle lag som skal spille kamper hos FK Donn selv må føre lister på alle egne spillere,
trenere, lagledere, foreldre og andre publikummere. Kampvert informerer gjestende lag/klubb
senest 2 dager før kampdag.
Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon hvor FK Donn blir bedt om å levere besøkslister vil vi ta
kontakt med gjestende klubb og be om disse listene.
I følge kravene skal gjestende klubb oppbevare navnelister i 10 dager fra stevne/kamp
Hvem er Kampverten:

vert lag utpeker 1-3 KAMPVERTER til hver kamp, som setter seg inn i oppgavene
denne har. ( her ønsker vi hjelp fra alle foreldre som ikke har andre oppgaver for lagene i
dag.)

Kampverten har ansvar for:
• En oversiktlig liste over de som er tilstede dvs. trenere/spillere/sjåfører/foreldre med
kontaktinfo for evt. smittesporing. Listen skal inneholde Navn og Tlf nr og skal merkes med
årskull/ kamp. Nr. Eks Donn 4 – Ril 7 G 2007 12.08.20 kl. 17.00
• Kampverten tar ansvar for alle navn og nr. for hjemmelag og sørger for at også bortelag har
kontroll på sine.
• Listene sendes etter hver kamp til post@donn.no Registreringen skal beholdes i 10 dager
etter kamp for mulig smittesporing.

•
•

•

Kontroll på at det totale antall personer på fotballanlegget samtidig ikke skal overstige
200 personer, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre
funksjonærer som står for gjennomføring av kamper regnes ikke med i dette antallet.
PÅ KRISTIANSAND STADION KAN IKKE FORELDRE OG FAMILIE KOMME PÅ KAMP FØR
GJELDENDE RESTRIKSJONER OPPHEVES. Dette for å holde oss under det max tillate antallet
på kampdag.
Trenere/spillere/sjåfører står på samme side som sitt lag på stadion med 1 meters avstand
for å forenkle kampvertens jobb. Dvs. hjemmelag på en langside og bortelaget på den andre
langsiden
På Kongsgårdbanen kan det komme tilskuere oppad til max 200 personer inkludert spillere
m m. Hjemmelagets tilskuere sitter nærmest klubbhus og bortelagets tilskuere sitter
nærmest fylkesmuseet. Minner om 1 meters reglene.
Alle kampverter får utlevert gul markeringsvest og antiback spray. Dette ligger i ballrom på
Kongsgård ( kode brikke og i brakke på Kr sand Stadion ( kode 2233)
Alle garderober er stengt og kan ikke benyttes.

Før kamp:

Lagene har i forkant av kampen satt seg inn i og informert spillere og foresatte om:
• Oppmøtetidspunkt -max 30 min før kampstart for barnefotballen og 45 min for
ungdomsfotballen ( 13-19)
• Oppmøtested er utenfor arenaen og går samlet til sin bane.

Dommer

Dommeren har i forkant av kampen satt seg inn i og forstått:
• Kontroller at nødvendige soner er oppmerket
• Oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt ved stopp i spillet.
• Informerer om at spillerbytter skjer ved det respektive lags innbyttersone
• Fair play hilsen gjennomføres uten fysisk nærkontakt

Del 2: Sjekkliste under kamp
Kampvert

Kampverten bør underveis i kampen:
• Passe på at tilskuere forholder seg til tilskuersoner og avstandsregelen
• Passer på at innbyttere og trenere forholder seg til innbyttersonene og all oppvarming
foregår i disse.

Del 3: Sjekkliste etter kamp

Arrangør Klubb

Arrangørklubb skal etter en kamp:
• Oppbevare lister med de ulike tilstedeværende som ikke var direkte involvert i
kampen i 10 dager for eventuell smittesporing.
• Ha en kontaktperson for trener, lagleder og kampvert dersom de har spørsmål
eller tilbakemeldinger fra kampen

Hjemme og bortekamper:

Lagene har etter en kamp:
• Levert fra seg alle listene til kampverten med deltakere for smittesporing. Listene sendes
etter hver kamp til post@donn.no
• Sørget for at alle spillere forholder seg til avstandsreglene når vi forlater banen
• Lagene forlater anleggene så raskt som mulig etter kampslutt
NFF Regelverk Covid 19.

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorendekoronavirus/fotballens-koronahandbok/#Toppen

Det er viktig at vi fortsetter å følge de råd som gis slik at vi unngår nye
innstramninger. Myndighetene krever at vi iverksetter diverse tiltak for
å forebygge spredning av covid-19 smitte for å kunne gjennomføre
kamper og konkurranser i våre idretter.
Som et ekstra tiltak i klubben pålegges alle spillere, trenere og ledere 10
dagers karantene fra deltakelse på aktiviteter i klubben etter utenlands
reise. Karantene-tiden kan forkortes hvis det kan fremvises negativ covid19 test.
Det forutsettes videre at alle i FK Donn følger myndighetenes
smittevernregler, samt særforbundenes til en hver tid gjeldende "coronavettregler".
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