
 

   
 

 

Retningslinjer for treningskamper – max 50 personer 

14. mai 2020 

Rammebetingelser 

- Kun treningskamper mot klubber fra samme geografiske område 

o For eksempel spiller Osloklubber kun mot Osloklubber 

- 50 personer maksimum, 1 meter minimum 

- Hvert lag MÅ ha en smittevernansvarlig. Denne personen kan ikke ha en rolle i forbindelse 

med aktiviteten (dvs. en scorer, dommer, spiller eller kaptein kan IKKE være 

smittevernsansvarlig). 

- Informer NCF om hvem som er kaptein og smittevernsansvarlig på hvert lag, 

- Spør administrasjonen om banetilgjengelighet via mir@cricketforbundet.no  

Før kampstart/ny inning 

- Smittevernsansvarlige og kaptein går over smittevernstiltakene 

o Har oversikt over hvem som er til stedet fra eget lag 

o Alle er friske uten symptomer 

o Påse at spillere og stab evt, tilskuere kjenner til retninslinjene 

o Påse at alle bruker eget utsyr 

o Antibac og/eller såpe er tilgjengelig  

Cricketspesifikke smittevernregler  

- Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på 

luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, har 

ikke lov til å delta. Dommeren kan ved tydelige symptomer nekte spiller(e) deltakelse 

- Slip fielders må være minst 1 meter unna hverandre og wicket keeper 

- Forbudt for wicket keeper å stå helt inntil wickets. Må stå minst 1 meter bak wickets. 

Forbudet gjelder ikke når det lages run eller ved forsøk på stumping når striker er ute av sin 

crease 

- Ingen håndhilsning eller samlet feiring  

- Løping på hver sin side av pitchen 

- Strengt forbudt å bruke spytt eller svette for å shine opp ballen 

- Skal ballen(e) beholdes etter kampen, må den rengjøres med antibac/wipes 
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Pålagt informajon i fortkant av treningskamp 

Sendes administajonen senest 3 DAGER før kampavvikling via mir@cricketforbundet.no 

Kontaktinformasjon hjemmelag  

Klubb:  

Navn Rolle Telefonnummer E-post 

 Kaptein/Lagleder   

 Smittevernsansvarlig   

 

Kontaktinformasjon bortelag 

Klubb:  

Navn Rolle Telefonnummer E-post 

 Kaptein/Lagleder   

 Smittevernsansvarlig   

 

Kontaktinformasjon dommere/scorer 

Hjemmelag:  

Bortelag:  

Dato:  

Tid:  

Sted:  

Navn Rolle Telefonnummer E-post 
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