
 
 

HALLRIKTLINJER I HALLAND UNDER COVID 19 
 
För varje innebandyhall i Halland ska ett dokument skickas in till Hallands IBF där 
nedanstående punkter ska besvaras. Dokumenten kommer sedan läggas upp på 
hallandsibf.se så att alla besökare till hallen vet vad som gäller. 

Vi uppmanar föreningar som delar hall att prata sig samman och skicka in ett 
gemensamt dokument. 

Dokumentet skickas till halland@innebandy.se senast den 2 oktober 2020.  
Hör av er vid frågor eller funderingar till ovanstående mailadress eller på telefon 
0340-192 55. 

 

  



 

HALLRIKTLINJER HALLAND (med exempeltext) 

 
HALL: 

Idrottshallen, Ort 

 
FÖRENING(AR): 

IBK Innebandy 
 
 
SPELARINGÅNG GÄSTANDE LAG: 

Spelaringång för gästande lag sker vid dörr som finns på höger sida om hallens 
stora entré. Dörren är märkt med ”Spelaringång”. Spelarentrén är synlig från 
parkeringen, till hallen, som är framför både den stora entrén och spelarentrén. En 
hallvärd möter upp med nyckel till omklädningsrum och ger information kring 
vad som gäller fram till matchstart. Hallvärden finns på plats 60 minuter innan 
matchstart. 

 
SPELARUTGÅNG GÄSTANDE LAG: 

Utgång sker via samma dörr/entré där ingången skedde.  

 
UPPVÄRMNINGSYTOR FÖR GÄSTANDE LAG: 

Tyvärr finns inga fler ytor inne i hallen, så det vi kan rekommendera är att värma 
upp utomhus. 

 
INGÅNG FÖR DOMARE: 

Domarna ska använda sig av spelaringången för att ta sig in hallen. 

 
UTGÅNG FÖR DOMARE: 

Utgång sker via samma dörr/entré där ingången skedde.  

 
DOMARRUM: 

Domarrum finns tillgängligt för domarna, nyckel får domare av hallvärd som 
möter upp vid den stora entrén. Hallvärden finns på plats 30 minuter innan 
matchstart.  



PUBLIKENTRÉ: 

Lista på publik fylls i. 
Publiken kommer in i hallen via den stora entrén. Se ovan för information kring 
var den finns. Publiken lämnar hallen via den stora entrén efter matchens slut. 

 

TOALETT PUBLIK: 

Toalett för publik finns avskild från spelarnas toalett och uppmärkt med ”Toalett 
besökare”. 

 

TOALETT SPELARE: 

Toalett för spelare att använda under match finns avskild från besökares toalett 
och uppmärkt med ”Toalett spelare”. 

 

KIOSK: 

Väl uppmärkt kö med avstånd, tillgång till handsprit och förpackat utbud för 
försäljning. 

 

STREAMAR: 

Matcher från hallen kommer att kunna följas via följande kanal/kanaler: 

 

 

 

 

 

 


