
 

 

KORONAVETTREGLER HOS INTERPADEL 
 

Særforbundene i idretts-Norge har jobbet frem noen anbefalinger for de ulike idrettene i 

disse koronatidene. Samtlige som kommer for å spille, plikter å følge retningslinjene. 

Brudd kan medføre økt smitterisiko ovenfor medspillere og ansatte, og kan føre til 

utestenging fra InterPadel sine anlegg. 
 
Når det gjelder Padel er det Norges Tennisforbund som har utarbeidet følgende regler: 
 

RETNINGSLINJER FOR PADEL HOS INTERPADEL 

• Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernregler skal 

følges. Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene. 

• For å unngå ansamling av mennesker skal du ikke møte tidlig til booket time. 

• Alle kunder må bruke antibac som finnes like ved inngangen. Det er også satt ut 

antibac ved banene. 

• Det skal være minimum 1 meter mellom hver spiller (om dere ikke er i familie). 

• Benytt kun nye/egne baller (nye baller kan kjøpes i proshop/resepsjon/automat). 

• Man bør serve med egne baller på hver side av nettet slik at baller berøres minst 

mulig på tvers av spillerne. Merk gjerne ballene med tusj. 

• Vi anbefaler at alle bruker sin egen racket. Racket selges også i proshop. 

• Vi tilbyr også utleie av racket til 50,-. Disse desinfiseres før og etter bruk. 

• Unngå unødvendig berøring av harde overflater som glass, stolper, bord ol. 

• Vi anbefaler spillere å ta med et lite håndkle til å tørke bort svette. 

• Våre garderober er stengt inntil videre. Evt toalett er fortsatt åpne, sjekk med 

betjeningen hva som gjelder på aktuelt senter. 

• «Air-high-five» er lov. Ikke ta hverandre i hånden for å takke for spillet. 

• Ta med egne baller hjem. 

• Tomflasker og søppel tas med hjem. 

• Vi er superglade for å ha gjester på anleggene våre, men enn så lenge må besøket 

gjøres så kort som mulig etter spill. 

• Inntil videre tar vi kun imot betaling med kort eller Vipps. 


