
 

Kulturkontoret 

Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 

Postboks 319, 8001  BODØ Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no 972 418 013 

Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 50 00 Tom.forsmo@bodo.kommune.no Bankkonto: 

Vollveien 30 Telefax:  www.bodo.kommune.no 4500 55 00080 

 

 

 

 

 
Kulturkontoret   

 
Brukere av kommunale idretts- og kulturbygg 
 
 
   

 
 
 
 

Felles retningslinjer for arrangementer i idrettsbygg i Bodø 
kommune 

I Bodø kommune er det fire ulike halleiere; Bodø kommune, Bodø Spektrum, 
Mørkvedhallen SA og Tverlandshallen AL. I samarbeid med Bodø idrettsråd er det 
utarbeidet følgende retningslinjer for arrangementer i idrettshallene. 
I grunnlaget for disse retningslinjene ligger den til enhver tid gjeldende veileder fra FHI. 
Ved endringer i nasjonale retningslinjer vil disse tre i kraft umiddelbart i hallene i Bodø 
kommune. 
 
Et arrangement er i denne sammenhengen en samling for flere lag/idrettsutøvere som 
samles i en hall for å gjennomføre en eller flere kamper over en begrenset periode. 
Arrangør, deltakere og tilskuere regnes som en kohort (gruppe mennesker), en kohort kan 
ikke overstige 200 personer. Samme arrangør kan arrangere flere arrangementer over en 
helg. Kravet er da at det settes av tilstrekkelig tid til å tømme hall, renhold av 
berøringsflater og nytt innslipp mellom hvert arrangement. Deltakere, funksjonærer og 
tilskuere skal ikke krysse kohorter.  

Arrangør skal før arrangementet: 

Gå gjennom sjekkliste for godt smittevern ved idrett 
 
Sende inn en grundig smittevernsplan til halleier. Før innsending skal denne kvalitetssikres 
hos Bodø idrettsråd. Halleier er den som til slutt godkjenner arrangementet og 
smittevernsplanen.  

Smittevernsplanen skal inneholde 

• Tid og sted for arrangement 

• Navn på smittevernsansvarlig 

• Antall planlagte deltakere (sekretariat, funksjonærer med funksjon, utøvere og 

ledere, dette gir føringer på hvor mange «tilskuere» som kan slippes inn) 

• Areal som skal benyttes 

• Organisering av aktiviteten (hvor skal utøvere som ikke er i aktivitet oppholde seg) 

• Hvordan organisere evt. Tilskuere uten å blande tilskuere og deltakere, dette 

tegnes inn på en egen arealplan. 

Dato:  ........................................................ 27.10.2020 

Saksbehandler:   ........................ Tom Eilertsen Forsmo               

Telefon direkte:   ..........................................................  

Deres ref.:   ..................................................................  

Løpenr.:   .................................................. 84875/2020 

Saksnr./vår ref.:   ........................................ 2020/4394 

Arkivkode:   ..................................................................  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/arrangementer-treningsareal-og-garderober#ventilasjon-og-lufting
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/sjekkliste-for-godt-smittevern#sjekkliste-for-godt-smittevern-ved-idrett
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• Plan med tidskjema for rengjøring av areal mellom aktivitetsbytte 

 

I praksis vil dette bety: 
Det åpnes ikke for tilskuere/foreldre på arrangementer med flere enn fire lag (turneringer, 
seriespill). Arrangementer (se innledningen) med fire lag eller færre kan gjennomføres 
med tilskuere. Hallene i Bodø har, ut ifra kravet om 4m2 pr person på tribunen, følgende 
tilskuerkapasitet1: 

• Bodøhallen: tribuneplass 100 stk  

• Mørkvedhallen: Tribuneplass 50 stk 

• Stordalshallen: Tribuneplass 33 stk 

• Tverlandshallen: Tribuneplass 30 stk 

• Nordstrandahallen: Tribuneplass 25 stk 

• Bankgata flerbrukshall: 0 

 
I haller hvor det ikke er tribuner er det ikke tilgang for andre enn spillere og funksjonærer 
uansett deltakerantall. 
  
Tribuneplass som benyttes av utøvere/lag som har pause fra aktivitet skal være merket 
opp i arealplan og reduserer tilskuerkapasiteten tilsvarende. Det legges til grunn at det 
skal være 4m2 pr person på tribunearealet.  
 
Turneringsledelse/sekretariat registrerer alle besøkende med navn og telefonnummer ved 
inngang. 
 
Garderober kan ved forespørsel gjøres tilgjengelig for tilreisende lag 
 
Kantine/salg av mat er ikke tilgjengelig på grunn av sannsynlig kødannelse. De kantinene 
vi har i anleggene våre er ikke konstruert for å kunne etterleve 1-metersregelen, og vil 
derfor ikke være egnet til salg av matvarer. 
  

 
1 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-
ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/
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Nasjonale retningslinjer 

Avstandskrav med unntak på arrangementer 
Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i 
samme husstand. Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke 
kan overholdes for følgende grupper: 
 
Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller 
konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region 
der region brukes som geografisk avgrensning 
 
Toppidrettsutøvere, ved gjennomføring av idrettsarrangement 
Spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) 
som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets 
smittevernprotokoller 
 
Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre 
skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet 
 

Antall personer med unntak på arrangementer 
Innendørs på offentlig sted er det ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med mer enn 
200 personer til stede samtidig. 
 
Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til 
stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller 
oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.  
 
Når utøvere under 20 år deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres 
innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk 
avgrensning samt støtteapparat og dommere, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre 
som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet, inngå i 
de 200.   
 
 

Med hilsen 
 
 

 Lars Bang  
 Seksjonsleder idrett og friluftsliv  

 
 
 

  Tom Eilertsen Forsmo 
  Rådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

 


