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Midlertidige restriksjoner i november 2020
Endringene nedenfor kommer i tillegg til punktene som allerede er vedtatt og beskrevet i veilederen.
Der det står noe annet i veilederen, er det endringene i dette dokumentet som er gjeldende i denne
perioden. Endringene gjelder fra 9. november og ut måneden, der ikke annet er spesifisert.

Nasjonale restriksjoner
Spillere oppfordres til å begrense aktivitet med flere treningsgrupper.
Dispensasjoner fra 48t regelen er ugyldige ut november 2020.

Kommunale restriksjoner
I Bergen og Oslo er det full stans i aktiviteten for senior bredde.
Treningstilbudet for barn og unge kan opprettholdes i alle regioner.
Det er regionens ansvar å sikre avvikling innenfor smittevernhensyn. Vurderingen av situasjonen kan
gjøres sammen med NBBF sentralt.
Lengre reiser i forbindelse med seriekamper må vurderes av regionen basert på kommunale
smittevernrestriksjoner.
Stans i seriespill for barn og ungdom i Region Vest – gjeldende fra 5.11.20 til 06.12.20
Stans i seriespill for barn og ungdom i Region Øst - gjeldende fra 10.11.20 til 30.11.20
Stans i seriespill for spillere mellom 15 og 20 år i Tromsø - gjeldende fra 5.11.20 til 30.11.20
Seriespill for barn og ungdom i Region Midt og Sør gjenopptas.
Bergen kommune utvidet tiltakene til 6.desember (23.11).

BLNO-arrangement
Nasjonale innstramminger på arrangement:
BLNO skal fra og med mandag 9.november ha en begrensning på 50 tilskuere på våre arrangement,
med unntak av kommunale restriksjoner:
Oslo – 0 personer
Bergen – 20 personer
Nasjonalt – 50 personer
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Beslutninger baseres på følgende informasjon:
På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs
arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum
sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosialkontakt/id2783763/

Regnes benker som fastmonterte seter?

Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv
om de er fastmontert i gulvet. Det betyr at i lokaler hvor det er benker, for eksempel kirker og
idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer og det må være minst 1 meter avstand
mellom personene i setene i alle retninger.
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/bransjestandarder-pa-kultur--idrett-frivillighet--og-mediefeltet/sporsmal-og-svar-om-bransjestandarder-ogsmittevernsveiledere/id2702872/#tocNode_1

Personer tilknyttet BLNO-arrangementet begrenses til 61 personer:

Spillere og lagledere – 2 x 16 personer, alle med spesifikke arbeidsoppgaver.
Dommere – 3 personer.
Arrangøransvarlig - 4 personer: Hallvakt, Hovedansvarlig, Smittevernsansvarlig og Dommervert.
Sekretariat – 8 personer: Sekretær, ass sekretær, tidtaker, skuddklokke, statsfører, ass. statsfører,
speaker og musikk.
Moppere – 4 personer.
Stream – 4 personer: kamera, produsent, kommentator 1 og kommentator 2.
NBBF – 6 personer: journalist og fotograf, dommerobservatør, LL-trenere, forbundsstyre og
administrasjon.
Ekstern presse kan inviteres og kommer i tillegg til overnevnte antall.
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