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Reglemente VARLA IBK vid matcher med publik, 
max 50 personer 
 
Ordningslagen 
Då publik tillåts är evenemanget att betrakta som en offentlig tillställning och antalet 
åskådare får således ej överstiga 50. Detta under förutsättning att SIBF:s riktlinjer och 
rekommendationer efterföljs samt efter Polismyndighetens godkännande 
 
Publik 
Som åskådare räknas endast publik och inte spelare, ledare, funktionärer, ordningsvakter 
eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Detta innebär vidare att 
antalet spelare vid en match eller ett sammandrag inte behöver begränsas utifrån. Antalet 
funktionärer ska vara det lägsta möjliga utifrån att genomföra arrangemanget. 
 
Anmälan om idrottsevenemang 
Varla IBK tillåter publik och har gjort en anmälan om idrottsevenemang till polisen (vi har 
fått tillstånd). 
 
Ansvar 
VARLA IBK bär ansvaret för arrangemangets själva genomförande och att detta följer 
ordningslagen och FHM:s allmänna råd och rekommendationer.  
 
Funktionärer 
• Aktiva, ledare och funktionärer ska få information om att de ska stanna hemma om de 

känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska. 
• Begränsa antalet funktionärer så långt som möjligt vid arrangemanget, tex bör 

sargvakter ej användas.  
• Administrerande förbunds tjänstgörande funktionärer äger tillträde. 
 
Flöden 
• Lagen och domarna har olika entréer. Minimera all onödig kontakt mellan deltagarna 

före, under och efter arrangemanget. Spelaringång från långsidan av hallen, publik 
endast från ingång mot Kungsmässan för att undvika trängsel. 

• Informera gästande lag och domare på plats om vad som gäller för ert arrangemang. 
 
Hygien 
• Ge möjlighet för funktionärer, lag och domare att tvätta/sprita händerna direkt 

vidankomst till arenan, samt vid avfärd från arenan. 
• Tillse att avbytarbås, sekretariat osv städas av ordentligt före och efter match. 
 
Smittspårning 
Närvarolista på samtliga deltagare/funktionärer som ska delta ska upprättas i förväg 
och kompletteras med eventuellt ej föranmälda när dessa anländer. Gäller även publik. 
Denna lista ska sparas för att kunna redovisas om behov av smittspårning uppstår. 
 
Kiosk/cafeteria 
Gör en plan för hur ni ska bedriva kiosk och cafeteriaverksamheten på ett säkert sätt 
utan trängsel, tex ha fler kiosker, markera upp avstånd osv. 
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Omklädningsrum/domarrum 
• Separata omklädningsrum för hemmalag och bortalag samt för herr och damlag  
• Omklädningsrummen är åtskilda och lagen hamnar då långt ifrån varandra som möjligt. 
• Hålla rent i omklädningsrum/domarrum och på toaletter samt fyll på med tvål och 

handsprit. 
 
Matchförberedelser 
• Ge lagen om möjligt möjlighet att värma upp separat. 
• Värm om möjligt upp utomhus. 
• Håll matchgenomgång om möjligt utomhus. 
 
Under match 
• Lagen och domarna ska om möjligt ha separata in-/utgångar till arenarummet, 

alternativt ej gå in/ut samtidigt. 
• Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Domare kan besluta om 

sidbyte om de bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare. 
• Tvätta händerna i varje periodpaus och efter match. 
• Håll rent och snyggt i avbytarbåset. 
 
Efter match 
• Ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt genomförs med vare sig motståndare eller 

domare. 
• Lämna ert avbytarbås rent och snyggt. 
• Följ arrangörens anvisningar för att undvika trängsel och att människor möts i onödan. 
• Lämna arenan så snabbt som möjligt och byt gärna om hemma.  
 


