
Smittevernplan Starum Cup 2021
Håndballturneringen Starum Cup 2021 gjennomføres helgen 27-29. august 2021 på Østre
Toten Idrettspark. Det planlegges kun håndballkamper lørdag 28. og søndag 29. august.

Denne smittevernplanen bygger på Helsedirektoratet sin nasjonale veileder for smittevern
for idrett (covid-19)1. Den nasjonale veilederen er førende for gjennomføringen av
arrangementet. Hovedpunkter fra denne veilederen vil bli nærmere omhandlet i denne
smittevernplanen.
Håndballens egen protokoll for trening og kamp i barne- og ungdomshåndballen er ikke
oppdatert til gjeldende covid-19 forskrift. Denne er derfor ikke fulgt ordrett.

Ansvar
Ansvarlig organisasjon: Toten Håndballklubb
Organisasjonsnummer: 969 977 044
Adresse: Postboks 156, 2851 Lena
Smittevernansvarlig: Christian Forø, Brattlisvingen 4, 2849 KAPP, Tlf: 95729066

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre
hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

På tribunen skal 1-meters regelen overholdes av alle til enhver tid og i enhver retning.
Dette gjelder også familiemedlemmer / husstandsmedlemmer, men små barn kan sitte
sammen med foresatte.

Idrettsarrangementet
Starum Cup 2021 gjennomføres som et idrettsarrangement på Østre Toten Idrettspark
(ØTIP). Idrettsparken er definert som tre separate anlegg såfremt man fysisk kan skille
disse2 - noe som vil bli gjort. ØTIP har gjennom hele pandemien vært driftet som tre
separate anlegg slik at ulike idretter og aktiviteter har blitt gjennomført samtidig. De tre
anleggene er:

1. Håndballhall A (innendørs)
2. Håndballhall B (innendørs)
3. Kunstgressbanen for fotball (utendørs)

Idrettsarrangementet er for personer under 20 år.
Idrettsarrangementet gjennomføres uten bruk av testing eller koronasertifikat.

2 Fremkommer av ØTIP sin smittevernplan/koronaveiler av 2.9.2020 Korona veileder ØTIP.docx

1 Helsedirektoratet (2020). Veileder i smittevern for idrett [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist
faglig oppdatert 02. august 2021, lest 07. august 2021). Tilgjengelig fra
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

https://docs.google.com/document/d/1TeiCMPK-LIcgFaElO3htX2YiXVWBk60h/edit?usp=sharing&ouid=100897159105993305237&rtpof=true&sd=true
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/protokoll-for-barne--og-ungdomsidretten.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470


Idrettsarrangementet gjennomføres uten faste plasser.

Etter gjeldende regler betyr dette at følgende antallsbegrensning gjelder:
● Innendørs: Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)
● Utendørs: Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

“Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede,
inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet
personer. Dette inkluderer også foresatte. Grunnen til at også utøvere, foresatte mv.
skal regnes inn i totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum
normalt ikke være adskilt, men blandes i løpet av arrangementet.
Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal
ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være
ansatte i idrettslaget, funksjonærer eller foresatte som er arrangører.
Grupper som er delt inn i inntil 200 eller 500 personer skal hele tiden holde to meters
avstand. Disse gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres
på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.
Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke
regnes med i det antallet personer som kan være til stede.”

Inndeling i separate områder
Idrettsanlegget vil bli delt i ulike arealer og områder hvor spillere, trenere, støtteapparat og
publikum kun skal oppholde seg som en kohort gjennom arrangementet. Man kan forlate sitt
område og arrangementet/arenaen og returnere til sin kohort.

ØTIP vil bli delt inn i følgende områder:
● Område 1: Håndballhall A (innendørs) (inntil 2 kohorter x 200 personer)
● Område 2: Håndballhall B (innendørs) (inntil 2 kohorter x 200 personer)
● Område 3: ⅓ av kunstgressbanen samt noe areal utenfor kunstgresset (utendørs)

(inntil 4 kohorter x 200 personer)
● Område 4: ⅓ av kunstgressbanen samt noe areal utenfor kunstgresset (utendørs)

(inntil 4 kohorter x 200 personer)
● Område 5: ⅓ av kunstgressbanen samt noe areal utenfor kunstgresset (utendørs)

(inntil 4 kohorter x 200 personer)



Bilde 1: Oversiktsbilde som viser inndeling av ØTIP i 5 forskjellige områder

Områdene vil bli fysisk adskilt med 2 meters avstand mellom hver område. Alle områdene vil
ha sin egen inngang/utgang. Alle deltakere vil på forhånd bli varslet om hvilket område de
skal forholde seg i under arrangementet.

Hvert område vil ha sin kiosk/serveringssted, publikumsareal og toaletter. Hvert område vil
ha en egen separat inngang/utgang som er betjent med vakter som kontrollerer at kun
“godkjente” personer får adgang til det aktuelle området. Vaktene vil også sjekke at
personene er registrert med kontaktopplysninger ift smittesporing. Utendørs vil områdene bli



adskilt med gjerder og fysiske barrierer. Innendørs vil det være avlåst mellom hall A og hall B
for publikum. Det legges opp til store arealer i tillegg til selve håndballbanen for hvert
område. Her vil de som ikke spiller kamp og publikum oppholde seg med minimum 1 meter
avstand mellom hver.

Eksempel på gjennomføring
En aldersgruppe i håndball (f.eks. Gutter 16) vil bestå av ca 10 lag. Hvert lag vil bestå ca av
15 spillere og støtteapparat - totalt ca 150 personer. Da er det for denne kohorten ledig 50
plasser for publikum så man ikke overstiger begrensningen på 200 personer innendørs.
Denne aldersgruppen som består av f.eks. 10 lag vil spille sine kamper i område 1
(Håndballhall A) lørdagen. De vil da spille både gruppespill og sluttspill i løpet av lørdagen.
Når de ikke spiller kamper kan de oppholde seg på tribunen i dette området (Håndballhall A)
eller forlate arenaen/idrettsanlegget. De kan imidlertid ikke bevege seg inn i andre områder.
Når disse 10 lagene har spilt sine kamper i løpet av lørdagen er de så ferdige og skal da
ikke returnere senere for andre kamper. Det vil da maksimalt ha vært inntil 200 personer i
denne kohorten. Disse vil ankomme og forlate kohorten ulikt slik at trengsel ikke skal bli et
problem. Det betyr at vi innendørs vil operere med kohort på 1 x 200 personer og ikke 2 x
200 personer som det gis anledning til. Bakgrunnen for dette er at vi ikke tilfredsstillende ville
klart å skille 2 kohorter samtidig i en hall. Derfor vil selve banen og tribunen være en felles
kohort siden spillere kan bevege seg mellom bane og tribune når de er i kohorten.

Når denne kohorten er tømt for spillere, støtteapparat og publikum vil man rengjøre sentrale
områder inne som mål, innbytterbenker, tribuner, håndtak mm. før vi åpner området for en ny
gruppe på inntil 200 personer neste dag (søndag). Da vil f.eks. Jenter 15 spille sine kamper i
område 1(Håndballhall A) søndag. Samme oppsett her med ca 150 spillere og støtteapparat
og inntil 50 tilskuere.

Utendørs vil det være tilsvarende, men for noen områder velger vi å løse dette noe
annerledes for å redusere antall som samles i ett område samtidig. Fremfor å samle ca 200
personer en hel dag på ett område vil vi dele dagen i to. Da vil en gruppe på ca 100
personer oppholde seg på ett område og spille sine kamper. Så vil de forlate området og er
ferdige for dagen. Sentrale områder vil bli rengjort og en ny gruppe på inntil 100 personer
slippes inn på samme område. Fordelen med dette er:

● Færre personer som samles på et gitt areal gir mer areal per person
● Gruppen blir halvparten så stor
● Personene får halvert tiden de oppholder seg på ØTIP

Det betyr at det maksimale antall personer samtidig (teoretisk) vil være følgende:
● Område 1: Håndballhall A (innendørs): 200 personer
● Område 2: Håndballhall B (innendørs): 200 personer
● Område 3: ⅓ av kunstgressbanen: 200 personer (her vil dagen deles i to slik

at man får grupper på 100 personer - 100 på formiddag og 100 på ettermiddag)
● Område 4: ⅓ av kunstgressbanen: 200 personer
● Område 5: ⅓ av kunstgressbanen: 200 personer

Sum innendørs: 400 personer



Sum utendørs: 600 personer

Total på ØTIP: 1000 personer3

Merk at dette er et teoretisk maksimum av personer. Siden lagene vil ankomme og forlate
anlegget på forskjellige tidspunkt forventes det reelt lavere antall personer samtidig.

Vi vil ikke praktisere rullering i antall personer i en kohort. Altså om en person forlater en
kohort vil vi ikke slippe inn en ekstra person i kohorten. Vi vil imidlertid bytte ut hele kohorter
ca halvveis i løpet av dagene som beskrevet over.

Publikum
Hvis en kohort består av 10 lag kan hvert lag kun ha inntil 20 personer. Disse personene
inkluderer både spillere, støtteapparat og publikum/foreldre. Om laget og støtteapparatet
utgjør 15 personer vil det allokeres inntil 5 personer som kan være publikum tilhørende dette
laget. Dette betyr at det er svært begrenset med publikum som kan overvære
håndballfesten. Alle lag vil bli informert om dette i forkant.
Innendørs vil publikum være på tribunene i sin respektive kohort. Utendørs vil publikum
oppholde seg rundt banen i sin kohort, men da på motsatt side av innbytterbenk for spillere
og støtteapparat oppholder seg.

“Drop-in” publikum vil kun bli tillatt dersom en kohort samlet kun har rapportert om under 200
personer (spillere, støtteapparat og publikum/foreldre) som vil delta.

Oversikt over personer til stede
Alle lag skal på forhånd registrere alle deltakerne (spillere og støtteapparat) i vårt
turneringssystem med lagnavn, personnavn og telefonnummer.
Toten HK fører tilsvarende navnelister over alle frivillige/nødvendige for å gjennomføre
arrangementet (vakter, serveringspersonale, dommere.
Disse listene vil bli oppbevart i 14 dager i etterkant av turneringen og Toten HK vil være
behjelpelig med smittesporing sammen med Østre Toten kommune.
Alle personer som entrer en kohort vil få et stempel/sprittusjmerke på sin hånd som markerer
at de har entret den respektive området/tilhøre en bestemt kohort. Dette forhindrer dem i å
entre andre kohorter.

Hygiene
Det er god tilgang til toaletter med håndvask på ØTIP. Toaletter på Lena Valle Videregående
skole vil også bli tilgjengeliggjort for dugnadspersonell. Alle kohorter vil bli utstyrt med
håndspritdispensere ved inngangen. Spillere vil bli oppfordret til vask av hender før og etter
turneringen.

Det vil være personer som regelmessig rengjør sentrale områder som:

3 Personer nødvendig for gjennomføringen av arrangementet som vakter, serveringspersonale,
sekratariat, dommere (dugnadsgjengen) ikke er med i beregningen.



● toaletter og vaskeservanter
● Hyppig berørte kontaktflater
● Ved serveringsstedene

Søppel vil tømmes hyppig.

Garderober
Område 1: Håndballhall A (innendør) og Område 2: Håndballhall B (innendørs) har hver sine
garderober som spillere og støtteapparat kan benytte. Garderobene vil bli rengjort før en ny
kohort benytter garderobene. Lagene oppfordres til å dusje hjemme og minimere tid i
garderobene.

Plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede
Informasjonsskriv sendes ut til ansvarlig lagleder før cup`n starter. Ingen spillere, lagledere,
dommere eller arrangørstab med symptomer skal være tilstede på området. Dersom noen
får symptomer på luftveisinfeksjon mens de er til stede, skal de forlate området og reise
hjem og forholde seg til gjeldende regler for mistanke om smitte. Ved behov for midlertidig
opphold vil personer med mistanke om smitte få et eget anvist område utendørs å oppholde
seg.

Førstehjelp
Starum cup har eget team ansvarlig for førstehjelp, lokalisert mellom hall A og hall B i
Totenhallen. Det er utarbeidet en egen Beredskapsplan Førstehjelp Starum Cup. I år vil
lagene få beskjed om at de i større grad selv må håndtere enkle saker som gnagsår og
isposer selv fremfor å belaste førstehjelpspersonell. Dette for å redusere antall personer
som førstehjelpspersonellet har kontakt med.

Førstehjelp skal:
● gi førstehjelp der det er behov for førstehjelp
● benytte munnbind og hånddesinfeksjon
● føre oversikt over hvem vi har vært i kontakt med mtp mulig smittesporing

Klubbene skal:
● selv ta hånd om det de kan løse selv av små rifter, gnagsår og andre små

skader.
● ha med plaster og isposer i større grad enn tidligere
● ha en voksen som kan være ifølge med den skadde som får førstehjelp
● oppgi hvilken sone av cupen de hører til, klubbnavn, hvilket lag og kontaktinfo

til voksen som følger den skadde.

I tillegg til førstehjelpspersonell vil også Gjøvik Idrettsmedisinske Team stille med ressurser.

Arrangørstab

https://docs.google.com/document/d/1TrvuBMIKE_44m6RwZW1DMbbVfz2eTOu9/edit?usp=sharing&ouid=100897159105993305237&rtpof=true&sd=true


Arrangørstab hovedansvarlig for gjennomføring av arrangementet vil måtte bevege seg noe
på tvers av områder. De er kledd i røde trøyer merket “funksjoner” og skal bruke munnbind
ved bevegelse i områder med deltakere og publikum.

Dugnadsstab hvert område 1 - 5:
● områdeansvarlig
● Billettør / vakt ved inngang til området
● kampvert / sekretær på banen; 2 på område 1 og 2, 1 på banene på område 3 - 5
● kioskpersonale 2 pr område
● renhold/rydding

Tilberedning og salg av mat
Det vil være flere utsalgssteder/kiosker på Starum Cup. Ved flere av disse vil det bli
frityrstekt pommes frites. Ellers vil det selges normale kioskprodukter som brus, sjokolade,
is. Det vil ikke bli salg av hjemmelagde kaker som har vært vanlig ved tidligere turneringer.
Det vil også være salg av påsmurte baguetter som er tilberedt på kjøkkenet på Lena Valle
VGS. Det vil også bli tilberedt fruktbegere. Det vil være mulig for påmeldte lag å bestille
“lunsjpakker” bestående av påsmurte baguetter, yoghurt, juice og fruktbeger. som leveres
samlet til laget i pose/eske.

Gjennomføring av Starum cup for deltakende lag
Lagene er digitalt påmeldt på forhånd via systemet Profixio. Før cupstart, frist 26/8 skal 1
ansvarlig lagleder pr lag ha registrert alle deltakere og lagledere digitalt med
kontaktinformasjon. Bestilling av deltakertrøyer og lunsjbokser gjøres på forhånd. Utlevering
av lunsjpakker gjøres lagvis på avtalt klokkeslett, gjennom vinduet fra kjøkkenet. T - skjorter
deles ut.

Parkering
Det vil bli tilrettelagt for parkering på en rekke steder (ved A-hallen, ved Lena Valle VGS, på
jordet ved skysstasjonen). All parkering er utendørs og lagene vil bli informert om hvor de
bør parkere i forhold til hvilket område de skal spille på. Siden arealene for parkering er et
godt stykke fra de områdene hvor folk skal samles/spille håndball vil det ikke bli gjennomført
spesielle tiltak knyttet til smittevern på disse arealene. Man vil ankomme og forlate
parkeringsområdene til forskjellig tid og det anses som liten risiko for ansamling av personer
her.





Sjekkliste for godt smittevern ved trening og arrangementer innen
organisert idrett

Tiltak Merknad

Idrettslagets/foreningens overordnede ansvar

Informere de som er til stede om hvem som er arrangør og

hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Hvert lag vil i forkant bli informert om

gjeldende regler og plan for

gjennomføring av turneringen. Vil

inneholde opplysninger om arrangør

og hvem som kan kontaktes.

Sørge for at ledere/instruktører/frivillige er kjent med

gjeldende smitteverntiltak

Alle deltakere vil bli informert i

forkant. Alle frivillige vil få eget

skriv/informasjon.

Sørge for at det foreligger en plan for håndtering, isolering

og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av

lokale eller toalett der den syke har oppholdt seg.

Se avsnitt om “Plan for håndtering,

isolering og oppfølging av mistenkt

smittede”

Gjøre informasjon om gjeldende smitteverntiltak

tilgjengelig via informasjonsplakater eller annet

informasjonsmateriell

ØTIP har i dag disse oppslagene

rundt om på anlegget. Sendes også

ut i forkant.

Informere deltakere/foresatte om gjeldende

smitteverntiltak før oppstart. Vurdere om informasjonen

bør gjøres tilgjengelig på flere språk

Alle gjestene lag vi bli informert i

forkant. Lagene vil da også få beskjed

at de må informere sine respektive

foreldre

Sikre at det er tilstrekkelig med

trenere/instruktører/frivillige for å kunne ivareta anbefalte

smitteverntiltak

Gitt at alle lagene har levd med

gjeldende restriksjoner rundt dette i

lang tid antar vi dette allerede er

godt ivaretatt. Alle vil bli informert

om gjeldende regler og rutiner i

forkant.

Hygienetiltak



Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle

håndvaskstasjoner og toaletter

Egne vakter har dette som sitt

ansvarsområde. Bestilt ekstra mye

håndsprit.

Sikre at håndhygienemuligheter er tilgjengelig for

deltakerne

Gode muligheter for dette i alle

kohortene.

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene Er på plass i dag. Supplering vil bli

vurdert ved behov.

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke

er tilgjengelig

Vil finnes flere steder på ØTIP inkl

ved inngang til hver kohort. Bestilt

ekstra mye håndsprit.

Redusert kontakt mellom personer

Sikre at arealene tillater at avstandskrav og

avstands anbefalinger kan ivaretas i forhold til antall

deltakere/tilskuere

Innendørs vil vi kun utnytte ca 50 %

av tillatt antall personer. Maksimalt

200 personer i hver kohort gir rikelig

med plass.

Legge til rette for at trengsel kan unngås, for eksempel ved

å ha forskjellige oppmøtesteder eller oppmøtetider for de

ulike gruppene

Lagene har ulik oppmøtetid da

kampene avvikles til forskjellige

tidspunkt, så vi vil få en naturlig

utjevning av personer.

Vurdere å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i

områder der det kan oppstå trengsel

Eksisterer enkelte steder inne i dag.

Vurderes ikke nødvendig utendørs.

Informere om å begrense bruk av offentlig transport til og

fra arrangementet/aktiviteten der det er mulig

De fleste vil ankomme ØTIP i bil med

gode parkeringsmuligheter utendørs.

Andre tiltak ikke vurdert som

aktuelle.

Begrense antall ledsagere Gjøres ved informasjon i forkant av

arrangementet.

Renhold

Gjennomgå lokale renholdsplaner med tanke på

organisering, ansvar og ressursbehov, og gjøre tilpasninger

Sjekklister for arealer som hyppig

skal rengjøres vil bli utarbeidet.



der det er behov. Det bør legges en plan for hyppighet og

metode for renhold

Sørge for forsterket renhold av toaletter og hyppig berørte

kontaktflater ved gult og rødt tiltaksnivå

Er allerede planlagt og ivaretatt.

Legge til rette for rengjøring av felles utstyr der det er

nødvendig

Kjøkkenutstyr vil bli rengjort grundig.

Håndballer vil bli spritet regelmessig.

Sist oppdatert: 23.8.2021, kl 21:30


