
 
 
 
REKOMMENDATIONER I HALLAND GÄLLANDE  
COVID 19 
 
 
Nedan text är rekommendationer från Hallands Innebandyförbund 
gällande arrangemang av seriematcher (senior, röd och blå) i distriktet.  
Sammandrag på grön nivå ska genomföras utan publik. 
 
Utifrån föreskriften om offentliga arrangemang för 50 personer vid 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar 
Hallands Innebandyförbund att matcher i distriktet genomförs utan publik. 
 
Om föreningen vill arrangera match med publik ska de riktlinjer och lagar 
som finns följas, dvs, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och 
Svenska Innebandyförbundets protokoll. 
 
Tänk på att det ALLTID är arrangerande förening som är ytterst ansvarig för 
de matcher som genomförs. 
 
 
VID ARRANGEMANG UTAN PUBLIK 
Fyll i listan ”ARRANGEMANG” med de personer som avses att användas 
som funktionärer i anslutning till matchen. 
 
Förening måste alltid göra en riskbedömning i samband med match! 
Detta gäller framför allt passager, omklädningsrum, eventuell kiosk och 
toaletter. 
 
Vi rekommenderar att lagen vid ankomst till hall tilldelas omklädningsrum. 
Detta omklädningsrum används enbart innan match. I pauser ska lagen 
befinna sig på planen för att inte ”krocka” i omklädningsrummen med 
efterföljande lag. Inga sidbyten sker under matchspel. 
 
Efter genomförd match ska spelarna genomföra tackningsprocedur utan 
fysisk kontakt och därefter ska spelarna omgående lämna anläggningen, 
utan tillgång till dusch. 
 



Se till att ha väl skyltat och uppmärkt avstånd i hallen, samt att det finns 
tillgång till handsprit på flertalet platser i hallen (framför allt vid entré, 
utgång och toaletter). 
 
Om efterföljande match startar i närliggande tid, ska omklädningsrum 
städas av efter laget innan. De nytillkomna laget ska befinna sig i 
omklädningsrummet till arrangerande förening har fått ut tidigare 
matchspelare från hallen och ger tillgång till spelplan. 
 
Om möjlighet finns se till att använd olika in och utgångar i hallen för att 
slippa onödiga möten i trånga passager. 
 
Märk upp spelartoaletter som används under matchspelet. 
 
 
 
VID ARRANGEMANG MED PUBLIK 
Anmäla arrangemang enligt de direktiv som finns från Polismyndigheten, 
alternativ ansök om befrielse att anmäla arrangemang. 
 
Fyll i listan ”ARRANGEMANG” med de personer som avses att användas 
som funktionärer i anslutning till matchen. 
 
Fyll i listan ”PUBLIK” med de personer som besöker hallen som åskådare. 
 
Förening måste alltid göra en riskbedömning i samband med match! 
Detta gäller framför allt passager, omklädningsrum, toaletter och eventuell 
kiosk. 
 
Vid arrangemang med publik ska sitt-/ståplatser märkas upp enligt de 
gällande direktiv om avstånd som finns. Publik ska vid ankomst till hall 
placeras i kö (med betryggande avstånd), och allt eftersom anvisas till en 
uppmärkt sitt-/ståplats. 
 
Om möjligt ska arrangören skilja på ingång för spelare och publik. 
 
Vi rekommenderar att lagen vid ankomst till hall tilldelas omklädningsrum. 
Detta omklädningsrum används enbart innan match. I pauser ska lagen 
befinna sig på planen för att inte ”krocka” i omklädningsrummen med 
efterföljande lag. Inga sidbyten sker under matchspel. 
 
Efter genomförd match ska spelarna genomföra tackningsprocedur utan 
fysisk kontakt och därefter ska spelarna omgående lämna anläggningen, 
utan tillgång till dusch. 
 



Se till att ha väl skyltat och uppmärkt avstånd i hallen, samt att det finns 
tillgång till handsprit på flertalet platser i hallen (framför allt vid entré, 
utgång och toaletter). 
 
Om efterföljande match startar i närliggande tid, ska omklädningsrum 
städas av efter laget innan. De nytillkomna laget ska befinna sig i 
omklädningsrummet till arrangerande förening har fått ut tidigare 
matchspelare från hallen och ger tillgång till spelplan. 
 
Om möjlighet finns se till att använd olika in och utgångar i hallen för att 
slippa onödiga möten i trånga passager. 
 
Det är tillåtet att arrangera kiosk i samband med publikmatcher. Se då till 
att ha lämplig försäljning av styckinpackade godsaker och dryck. 
Egentillverkad försäljning rekommenderas inte. Se till att det finns 
handsprit vid eventuell försäljning och att kö arrangeras enligt gällande 
föreskrifter. 
 
Märk upp spelartoaletter som används under matchspelet och se till att de 
är åtskilda från publikens toaletter. 
 
 
 
LISTOR ARRANGEMANG 
Arrangerande förening ska spara arrangemangslistor för eventuell 
smittspårning under hela säsongen 2020/2021. 
 
 
Sköter vi detta rätt och snyggt så bidrar vi tillsammans till folkhälsa och 
välmående! Har du/ni vidare frågor så kontakta Hallands 
Innebandyförbund på 0340-192 55. 


