SÆRSKILTE BETINGELSER FOR BRUK AV KLISTER I IDRETTSHALLENE
KLISTER: Regelverk er utarbeidet av håndballregionen i samarbeid med kommunene og
idrettslagene. Regelverket må følges nøye.
➢ Det er tillatt brukt fra seniorklasse og ned til 15-års klasse. Select ProfCare på boks er
tillatt brukt samt Assist Sport. Arrangør plikter å se til at lagene etterkommer regel om
klisterbruk. Ved overtredelse av reglementet vil straffegebyr bli påført arrangør. Det
vil også kunne føre til utestengelse av håndballaktivitetene.
➢ Klubbene er ansvarlige for å utarbeide egne rutiner knyttet til bruk av klister etter
trening og kamp. I rutinene skal garderober, dører, håndtak og andre aktuelle områder
hvor det kan være klister inspiseres og klister fjernes.
➢ Klubbene må arbeide for mer bevissthet rundt bruken av klister samt
begrense/eliminere all bruk som er utenfor banen.
➢ Som ledd i oppfølging av klisterreglementet har kommunen kjøpt inn klistertraller til
alle hallene som skal benyttes hver gang klister benyttes. All klister skal oppbevares i
trallene og all påføring av klister skal være ved trallen. Klister skal fjernes fra hender
før spillerne går i garderobene. Tilgjengelige klisterstasjoner/traller skal benyttes.
Hva aksepteres/aksepteres ikke:
➢ Det skal ikke være klaser med klister på gulvet.
➢ Det skal ikke være store ansamlinger i målgårder eller ved sekretariat.
➢ Klister skal ikke forekomme utenfor banen eller på ballkorger.
➢ Klisterreglementet skal alltid følges.
➢ Sporadiske merker etter balltreff eller fall aksepteres på banen. Ved store ansamlinger
i et begrenset område skal klisteret fjernes.
➢ Tilgrisede baller belagt med flere lag klister tillates ikke. Utplasserte ballrensere skal
benyttes.
➢ Kontakt hallbetjeningen for veiledning og utstyr/materiell.
➢ Meld fra om mangelfullt utstyr.
Norges Håndballforbund presiserer at klister som benyttes i hallene skal ha tilsvarende
karakteristika og kan fjernes/vaskes vekk på samme måte som Select Profcare
Håndballklister. Sandnes kommune har også godkjent Assist Sport Håndballklister.

Adresse: Park, idrett og vei, Rådhusgata 1, Sandnes.
Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes
Telefon: 51 97 58 00

