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Begrenset parkering
ved Leikvollhallen
• Leikvollhallen ligger i Bragesvei 5, 1385 Asker

• I perioden 2018-2021 vil det være mye byggearbeid i Risenga-
området der Leikvollhallen ligger. Under arbeidet vil området være
åpent for publikum, men parkeringsplasser og tilgjengelighet vil
endres

• All parkering med unntak av HC skjer nå på
parkeringsplassen ved Lensmannslia, hvis du ikke har fått
utstedt personlig parkeringsbevis av Asker kommune (se 
kartet).

• Utover høsten vil også anleggstrafikken på Risenga og i Brages
vei øke og av den grunn kan du oppleve ventetid dersom du 
prøver å kjøre inn Brages vei.

• Det vil fremdeles være HC-parkeringsplasser inne på Risenga. 
Disse ligger ved svømmehallen og er skiltet. Det er 6 plasser
tilgjengelig her.

• Vi anbefaler at dere dropper spillere utenfor hallen og så kjøre til
Lensmannslia parkeringsplass (se kartet). Lensmannslia
perkeringsplass ligger på hjørnet av Lennsmansilia og 
Røykenveien.

For oppdatert informasjon om Risenga utbygging korona info i Asker 
kommune se: https://www.facebook.com/fremtidensrisenga

https://www.facebook.com/fremtidensrisenga


Korona smittevern
tiltak i Leikvollhallen
Asker kommune har på. 6.10 en begrensing på 50 deltakere på
innendørsarrangementer der det ikke er faste sitteplasser. I Leikvollhallen
har vi ikke sitteplasser men oppmerket ståplasser i tribunen.

Vi har da plass til 40 publikum på oppmerket plasser i tribunen I tilegg til
spillere (12 per lag), lag støtte (2 per lag) dommere (2 per kamp) og 
arrangører (6).

Vi foreslår defor at lagene stiller med maks 10 publikum til hvert lag .

Vi innfører følgende smitteverntiltak for å ivareta kommunens og forbundets
krav.

• 1-meters regel i hallen. 

• Plasser oppmerket i tribuner (kun stå plasser)

• Vasking/desinfisering av hender. 

• Vasking av overflatter i garderober, lag-benker og tribuner

• Desinfiseringsmiddel ved inngang til hall og tribuner og ved sekretariat

• Registrering av publikum og egen inn/utgang.

For korona info i Asker kommune se:
https://www.asker.kommune.no/korona/siste-nytt-om-korona-i-asker/

https://www.asker.kommune.no/korona/siste-nytt-om-korona-i-asker/


Før kamp
• Lagene bør kommer ferdig skiftet til kamp da det er begrenset adgang 

til garderobene. 

• Ta med bagg/sekk med sko skift og ferdig fylt drikkeflaske.

• Lagene og publikum slippes in via inngangen bak Leikvollhallen ca 15 
minutter før kamp. (Ref. Inngangs tider til kampene på neste slide) 
Følg skilt fra hovedinngang. Publikum registreres ved inngangen.

• Lagene henvises til garderobe/skifterom som de kan bruke før kamp. 
Alle eiendeler må man ta med i bagg/sekk til banen. 

• Publikum henvises til tribunen.

Under kamp
• Publikum må holde seg i tribune området under kamp. Skal de ta hånd 

om skadet spiller skal de bruker trappen ned til spilleflate ved enden 
av tribunen. Spillerne skal ikke opp i tribune området da det er maks 
plass til 40 stk.

• Under kamp må garderober deles. 

Etter Kamp
• Takk for kampen hilsen

Vi anbefaler at lag stiller opp på linje mot hverandre etter kamp og at 
lagkaptein/lagleder/trener takker motstanderne, sekretariat og 
dommerne etter kampen (med applaus, lagets heiarop, bølgen eller 
annen form for takk uten håndhilsning).

• Etter kampen(e) må foreldre, spillere, trenere ut av hallen raskest og 
sikrest mulig uten å skape trengsel. All «koseprat» må derfor skje 
utenfor hallen nå i Koronatider. 

• Når alle lag er ute av hallen, vaskes alle overflater av arrangør før nye 
lag kan komme inn. (Ref. Inngangs tider til kampene)

• Hvis lagene har ventetid mellom kamper må dette gjøres utenfor 
hallen. Vi har et ungdomsskole rett ved siden av hallen med god plass 
under tak der lagene kan samles. (Tef. Venteområdet ute ved Risenga
ungdomsskole)

Spørsmål? 
• Ta kontakt på post@askeraliens.com

Følg retningslinjene, og takk for at dere hjelper 
oss å holde hallene åpne!

mailto:post@askeraliens.com


Inngangs tider til kampene 24.10.2020



Venteområdet ute ved Risenga ungdomsskole
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