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ANLEGGSEIERS KJØREREGLER VED SØNDRE LAND IDRETTSPARK UNDER 
KORONARESTRIKSJONER 
 
Kunstgressbane og friidrettsanlegg ved Søndre Land idrettspark eies av Søndre Land kommune. 
Søndre Land il allianse har gjennom en prinsippavtale en fortrinnsrett til bruk av anlegget på inntil 
10% av total tid (24/7/365). Det er SLIL fotball og SLIL Friidrett som per i dag er brukere av anlegget 
gjennom denne prinsippavtalen.  

Som en følge av koronasmittesituasjonen stengte Søndre Land alle idretts- og aktivitetsanlegg i 
kommunen 12.mars 2020.   

3. april åpnet kommunen opp igjen for begrenset idrettsaktivitet ved idrettsanleggene med følgende 
melding:  

«Idrettslagene beslutter selv når anleggene åpnes. Eventuell åpning vil ikke skje før Norges 
idrettsforbunds og de ulike særforbundenes regler for hvordan organisert idrett kan gjennomføres er 
klare. Dersom reglene ikke overholdes, vil anleggene bli stengt i henhold til Smittevernlovens 
bestemmelser. Disse reglene vil også gjelde for uorganisert aktivitet på idrettsanlegg når disse blir 
åpnet. Søndre Land-hallen, anlegg i tilknytning til skoler og barnehager og øvrige leke- 
/aktivitetsanlegg holdes stengt på grunn av smittefare på apparater, utstyr og inventar. 
Det holdes fortsatt stengt for uorganisert aktivitet på alle idrettsanlegg.» 

Det er kun organisert klubbstyrt idrettsaktivitet i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk 
som er tillatt ved Søndre Land idrettspark.  

I et møte med kommunen som anleggseier, SLIL Allianse, Friidrett og Fotball 05.05.20 ble det 
diskutert ulike løsninger for hvordan klubbene best kan samarbeide om å avholde treninger under 
gjeldende korona-restriksjoner. Kjørereglene kan virke noe rigide og detaljerte, men for å kunne 
forhindre smitte, spore eventuelle smittetilfeller, samt forhindre antall karantenetilfeller så er det 
viktig å være tydelig på samarbeidet rundt felles bruk av anlegget.  

Kommuneoverlegen ønsker i tillegg å presisere at all aktivitet som igangsettes må innrette seg på de 
tre grunnreglene for  smittevern:  Hold avstand (minimum 1 m)  -  Skjerpet hånd- og hostehygiene , 
og holde seg hjemme ved symptomer på  luftveisinfeksjon. Virksomheter som ikke klarer å 
organisere seg slik at dette overholdes, vil bli nektet adgang. Oversikten på deltagere er nødvendig 
for å kunne drive effektiv smitteoppsporing og kontroll av smittespredning, skulle det oppdages en 
korona-smittet blant deltagere.  
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Med dette følger her anleggseiers kjøreregler for bruk av kunstgressbane og friidrettsbane ved 
Søndre Land idrettspark.  

1. Ut over de generelle retningslinjene i samfunnet, skal aktiviteten være i henhold til de til 
enhver tid gjeldende idrettsspesifikke retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet, Norges 
idrettsforbund og de respektive særforbund (Fotball- og friidrettsforbundet).  
 

2. SLIL Fotball og SLIL Friidrett skal, med utgangspunkt i pkt. 1 utarbeide sine egne lokale 
«kjøreregler» for hvordan aktiviteten skal gjennomføres. Disse kjørereglene skal godkjennes 
av anleggseier, og deles med SLIL Allianse og Friidrett/Fotball. (Godkjente kjøreregler ved 
oppstart av aktivitet ligger vedlagt dette dokumentet) 

a. Større endringer i bruk, som kan ha innvirkning på bruk og kapasitet på anlegget 
generelt, skal skriftlig informeres om til anleggseier, samt SLIL Allianse og 
Fotball/Friidrett.  
 

3. Idrettslagene skal ha sine gjeldende kjøreregler og oppdaterte treningstider liggende 
tilgjengelig på klubbens nettsider for allmenn tilgang.  
 

4. SLIL Fotball skal kun benytte seg av vestre inngangssluse (ved sportshytta), SLIL Friidrett skal 
kun benytte seg av østre inngangssluse (ved Lausgardsvegen).  
 

5. Det skal være minimum 15 minutters opphold mellom fotballtreninger og friidrettens 
fellestreninger.  
 

6. SLIL Fotball skal rydde løpebanen fri for mål og annet utstyr, samt dra til siden 
soneinndelingsbånd på kunstgresset etter siste trening før friidretten skal ha sine 
fellestreninger. Dette er spesielt viktig nå, for å minimere risikoen for kontaktsmitte mellom 
gruppene.  
 

7. Friidretten har ved sine fellestreninger tirsdag kl 19-21 og lørdager fra kl 11-14, hele anlegget 
for seg selv. 
 

8. Ved organisert fotballtrening på kunstgresset, kan det samtidig være friidrettstrening i 
nordre sving. Enten som trening i mindre grupper med ansvarlig trener, eller organisert 
klubbstyrt egentrening til definerte tider. Makskapasitet på hele anlegget er 50 personer. 
Fotballen kan ha inntil 40 personer på kunstgresset og friidretten inntil 10 personer i nordre 
sving. Ved organisert klubbstyrt egentrening er det nedre aldersgrense på 15 år, og utøverne 
skal tydeliggjøre sin tilknytning til klubben med synlig klubbtøy under trening.  
 
 

9. Kjørereglene gjelder til annen beskjed blir gitt av anleggseier.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Søndre Land kommune 
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Sander Willassen 
kultursjef 
 
 

Roger Vestrum 
Kulturkonsulent 

 
 

Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift 
 
Vedlegg: KJØREREGLER FRA SLIL FOTBALL 

KJØREREGLER FRA SLIL FRIIDRETT 
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