
Ranheim Idrettslag 

Retningslinjer ved kioskhold i Vikåsenhallen 

under arrangement og kamper 

Det er lov med åpen kiosk gitt at man følger retningslinjene til FHI for serveringssteder.  

Vi har presisert de mest relevante punktene: 

• Øvre antall personer tillat i kiosken avgjøres av størrelsen på lokalet 

• Det skal være mulig å holde minst en meters avstand 

• Unngå trengsel ved inngang, utgang, kassen og bord 

• Det må være mulig å gjennomføre god håndhygiene ved behov 

• Gode hygienerutiner er forutsatt 

• Hyppig brukte kontaktflater må rengjøres regelmessig 

• Buffetservering er ikke tillatt 

 

På grunn av covid-19 og smittevernsutfordringene dette fører med seg har vi satt opp et 

sett retningslinjer som de som har kioskvakter må forholde seg til: 

✓ Lag som ønsker får hver sin dag/helg der de har ansvar for kiosksalget hele 

dagen/helga. 

✓ Det blir kun salg av mat/kaffebrød innpakket i posjonspakker.  

o Dvs. at det ikke blir salg av kake, vaffel og toast. 

✓ Betaling kun med Vipps 

o Det blir ikke mulig å betale med kontanter i kiosken 

✓ Ekstra hygienefokus i kioskene: 

o Sprit hendene mellom hver kunde i kiosken. Det vil også stå sprit fremme til 

kundene. 

o Den som står i kiosken leverer ut varene. Kunden skal IKKE ta varene selv. 

o Dette gjelder også kaffe, det er bare den som står i kiosken som skal trykke 

på kaffekannene. 

o Ved salg av nudler: kunden åpner lokket, vi heller oppi vann. 

o Det skal ikke settes noen kioskvarer utenfor kiosken. Alt skal stå inne i 

kiosken. 

o Vask over benkeplate og andre overflater med jevne mellomrom. 

✓ Det skal ikke settes ut bord og stoler utenfor kiosken. Det blir da plass til at kundene 

kan holde 1 meters avstand i kiosken. 

✓ Tribunen er oppholdssted for publikum under kampene. 

✓ I tillegg vil det være hallvakt og 1 smittevernsvakt tilknyttet de lagene som til enhver 

tid spiller kamper i hallen, som har spesifikt ansvar for smittevern i hallen for øvrig. 

✓ For kamper som spilles på dager det ikke holdes åpen kiosk kan laget ta med kaffe 

for salg hjemmefra (+ egne kopper) til inntekt for laget. Benytt da bord oppe ved 

tribunen. God hygiene og smittevern må da følges. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-reiselivsbransjen-om-reiser-og--ferieaktiviteter-i-norge/#serveringssteder

