
Velkommen til Stampesletta! 
 

 
Som følge av koronasituasjonen er det en del retningslinjer vi må forholde oss til ved 
avvikling av kamper på banene vi i Lillehammer Fotballklubb og Lillehammer 
Kvinnefotballklubb disponerer.  
 
Husk de generelle smittevernreglene: 
 

• Føler du deg syk, bli hjemme! 
• Alltid minst 1 meter avstand (unntaket er kun i spill for de opp til 19 år). 
• Husk god hånd- og hostehygiene. Hjemmelaget har antibac, men vi oppfordrer også 

bortelaget til å ha med seg dette.  
 
For å muliggjøre smittesporing ved koronautbrudd, skal alle som er til stede på kampen 
registreres med kontaktinformasjon. Rubic har utviklet en funksjon for personregistrering 
inne i LagetMitt-appen, og vi vil benytte oss av denne løsningen på kamper.  
 
Hver kamp skal ha utnevnt en kampvert, som ikler seg gul kampvertvest. Kampverten møter 
det gjestende bortelaget og har ansvar for at smittevernreglene overholdes på aktuelle 
bane, samt at alle tilskuere registreres. Listene over alle deltakere per kamp oppbevares 
elektronisk i klubben i 10 dager og slettes deretter.  
 
I ungdoms- og seniorfotballen registreres spillere og trenere/lagledere i FIKS, mens publikum 
og resten registreres i løsningen til Rubic. 
I barnefotballen registreres alle i Rubic, ettersom FIKS ikke brukes for disse. Bortelaget 
oppfordres til å sende lister over spillere, trenere, lagledere og om mulig publikum/foreldre 
på forhånd.  
 
Vi har dessverre liten tilgang på garderober på Stampesletta som følge av koronasituasjonen, 
men de fleste bortelag som kommer langveis fra får tilgang på garderobe. Disse befinner seg 
tribunebygget. Toaletter er i nevnte garderober.  
 
Vi minner om at det ikke skal være mer enn 50 personer inne på banen samtidig, og man 
skal vente til laget som bruker banen har gått helt av banen før neste lag trer inn på banen.  
 
Fint om gjestende lag ved lagleder eller trener setter seg inn sonene våre baner er inndelt i. 
Vi har markert på banekartet hvor inngang, utgang, tekniske soner og publikumssone(r) er. 
Inngang og utgang gjelder kun for lagene, tilskuere har ingenting innenfor 
gjerdene/baneområdet å gjøre.  
 

 
Velkommen på kamp! 

 
 



 
 
 





 
 
 
 
 


