Fra:

Geir Bjørnar Aga

Sendt:

torsdag 20. mai 2021 15:46

Til:

Kjetil Ekeli

Kopi:
Emne:

Espen Moe; Hilde Stranden Lystad; Bente Rudrud Herdlevær; Frantz
Leonard Nilsen
SV: Stabæk Fotball ønske om nasjonale tiltak

Hei
Takk for henvendelse.
Kommunedirektøren vil besørge at henvendelsen bringes frem til den politiske behandlingen.
Vennlig hilsen
Geir B Aga
kommunedirektør
Bærum kommune
Telefon + 47 924 36 396
www.baerum.kommune.no

Fra: Kjetil Ekeli <kjetil.ekeli@stabak.no>
Sendt: torsdag 20. mai 2021 15:14
Til: Geir Bjørnar Aga <geir.aga@baerum.kommune.no>; Frantz Leonard Nilsen
<frantz.nilsen@baerum.kommune.no>
Kopi: Espen Moe <espen.moe@metieroeclegal.no>
Emne: Stabæk Fotball ønske om nasjonale tiltak
Viktighet: Høy
Til
Kommunedirektør, Geir Aga
Kommuneoverlege, Frantz Leonard Nilsen
Kopi
Styreleder Stabæk Fotball, Espen Moe
Stabæk Fotball skriver til dere i anledning at vi vet at det nasjonale tiltaksnivået 5B skal vurderes innen
morgendagen og at Formannskapet i morgen skal møtes kl. 14.00 til evnt diskusjon om nye lokale tiltak,
forutsatt at man er ute av 5B.
Bakgrunn:
I fjor tillot nasjonale myndigheter arrangementer med inntil 600 tilskuere i kohorter på 3x200 utendørs
med fastmonterte seter. Bærum kommune la seg derimot på en strengere nivå her med maks 200 tilskuere.
Ønske:

Under forutsetning av at Regjeringen tar Bærum kommune ut av tiltaksnivå 5B fom lørdag så ønsker vi å
henstille Bærum kommune til å ikke legge seg på strengere tiltak enn de nasjonale i forhold til
arrangementer utendørs med fastmonterte seter slik som Nadderud stadion har. Vi er meget klare for å
ønske vårt publikum tilbake og da med 600 mennesker fordelt på kohorter med avstand, egne innganger,
toaletter, kiosker, smittevernsporing og øvrige tiltak. Protokollen som NFF har laget sammen med nasjonale
helsemyndigheter er meget streng og vi vil følge denne strengt.
Tiltak på Nadderud:
Konkret vil våre tiltak ved 600 tilskuere innbefatte følgende:
Pga stadions utforming vil vi benytte 4 kohorter á hhv 200, 200, 100 og 100 publikummere med atskilte
innganger, toaletter og kiosker med dertil smitteverntiltak i form av håndsprit, forsterket renhold, påbud
om munnbind når man ikke sitter på sitt sete og et godt antall verter som vil påse at dette gjennomføres.
Det vil kun være hjemmesupportere som får tilgang – bortesupportere er ikke tillatt ihht NFF’s protokoll.
Vi vil fordele publikum på følgende områder:
• 200 på den ene siden av hovedtribunen med inngang fra Gamle Ringeriksvei
• 200 på den andre siden av hovedtribunen med inngang fra Nadderudhallen
• 100 på det vi vanligvis kaller bortesupport(men som nå vil brukes av våre supportere)
• 100 på det vi vanligvis kaller Stabæktribunen
Billetter vil utstedes/selges gjennom vårt billettsystem, TicketCo, hvor alle som tar ut billetter må opplyse
om brukers navn og telefonnr for evnt smittesporing. De henter også ut sitt konkrete sete som de benytter
så vi vet hvor folk sitter.
Vi ønsker selvfølgelig å tilby kiosk til våre publikummere, men dette er noe vi kan vurdere å stenge dersom
dette kreves.
Med dette håper vi på forståelse for våre ønsker og at dere tar dette med inn i deres krevende vurderinger i
gjenåpningsplanen.
Med vennlig hilsen
Kjetil Ekeli
Arrangements- og sikkerhetssjef / Head of Competition – Stadionansvarlig - Billettansvarlig
Alltid. Uansett

