
 

KAMPVERT under corona 
 

På alle kamper i regi av Trøndelag Fotballkrets og turneringer spilt på Tønsåsen 

Idrettspark, skal hjemmelaget stille med kampverter. Minimum to personer 

(foreldre) fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert. 

 

Kampvertenes oppgaver: 
 Oppmøte Tønsåsen idrettspark senest 1 time før kampstart  

 Bruk gul kampvert-vest som henger i kiosken 

 Sett opp/ta ned cornerflagg som står i kiosken 

 Markere innbyttersoner for begge lag  

 Markere tilskuersoner for begge lag 

 Finn frem antibac fra ballbua som gis til lagleder på begge lag, samt dommere 

(samles inn igjen etter endt kamp) 

 Ta imot/ønske gjestende lag og dommere velkommen - gi klar beskjed: 

o Ingen garderobe 

o Spriting av alle hender før og etter kamp 

o Ingen fair-play hilsen  

o Inndeling av smittesoner ved innbytte skal overholdes 

o Lagleder bortelag overleverer info om trenerteam, spillere og tilskuere med navn og tlf.nr 

til kampvert (Legges i smittebok) 

 Spør lagleder på begge lag om noen i troppen har symptomer på sykdom. Syke personer skal IKKE 

oppholde seg på Tønsåsen 

 Garderober benyttes i utgangspunktet IKKE. Dersom disse skal benyttes (eks ved dårlig vær, må 

garderobene vaskes etter bruk med såpe og vann, særlig på kontaktpunkter) 

 Kampverter skriver navn og tlf.nr på hjemmetilskuere ved inngang (Skrives i smittebok) 

(Bortelag og hjemmelag parkerer på hver side av arenaen og har hver sin tilskuersone på arenaen)  

 Tilse at tilskuere holder 1 meters avstand til hverandre 

 Tilse at ikke flere enn 200 personer er på arenaen samtidig (gjelder tilskuere og spillere, ikke 

trenere, lagledere og dommere)  

 Organisere rydding av kamparena etter kampslutt 

 Vask av match-ball med såpe og vann etter kamp 

 Informere dommere at ved oppgjør benyttes NFF sin dommerfaktura 

(www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer) som sendes på mail til 

laanke.fotball.kasserer@gmail.com 

 Kampverter er ansvarlig for FAIR PLAY på og utenfor banen. Se til at foreldrevettregler overholdes 

 Takke gjestende lag og dommere for kampen og ønske velkommen tilbake 

 Kampverter sørger for at navn og tlf. nr. fra alle tilskuere, trenerteam 

og funksjonærer legges/skrives i to smittebøker som ligger i kiosken. 

Info skal lagres i 10 dager i tilfelle smittesporing i ettertid 
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