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Halldirektiv under DM i Frillesåshallen 
 

 

SPELARINGÅNG GÄSTANDE LAG: 

Gästande lag kommer att använda både de omklädningsrum som finns i direkt 
anslutning till hall, samt omklädningsrummen i Frillesås FF lokaler. 

De lag som skall till Frillesås FF omkl. skall använda sig av entré från 
fotbollsplanerna. Tydlig skyltning kommer att finnas. 

Gästande lag skall komma i samlad trupp för att underlätta för matchvärdar. 

Gästande lag skall komma ombytta. 

Hallvärd kommer att möta upp och visa lagen till respektive omklädningsrum 
samt hänvisa körande föräldrar till föreningens cafédel där de får invänta match. 
Hallvärd finns på plats 45 minuter innan första matchstart. 

I caféet skall de körande föräldrar, vars lag inte spelar, uppehålla sig då det finns 
gott om plats att sprida ut sig.  

Gästande lag/trupp skall uppehålla sig i omklädningsrum till dess att matchvärd 
hämtar lagen till match. 

Efter matchen är spelad kommer matchvärd även hänvisa lagen till resp. utgång 
från hallen (det finns två in-/utgångar för spelare) 

Hallen skall vara utrymd och bänkar skall spritas av innan nästa lag får komma in. 

När lagen har spelat klart och skall lämna hallen skall samma entrédörr användas 
som när man kom.  

 
UPPVÄRMNINGSYTOR FÖR GÄSTANDE LAG: 

Tillgång till hall är för uppvärmning är begränsad. I övrigt finns inget utrymme för 
uppvärmning inomhus utan vi hänvisar till ytan utanför entrén dock inte i 
anslutning till entrén så trängsel skapas. 

 
INGÅNG FÖR DOMARE: 

Domarna ska använda sig av dörren närmast caféet. 

 
UTGÅNG FÖR DOMARE: 

Utgång sker via samma dörr/entré där ingången skedde.  

 
DOMARRUM: 
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Domarrum finns tillgängligt för domarna. Hallvärden finns på plats 45 minuter 
innan matchstart som kommer att hänvisa domare. 

 

ENTRÉ KÖRANDE FÖRÄLDRAR/FUNKTIONÄRER: 

Körande föräldrar följer sitt lag som samlad trupp och använder sig av samma 
entré. Innaför entrén kommer matchvärd möta upp. Här skall alla personer som 
inte tillhör truppen, skriva in sig. Ett digitalt formulär kommer finnas för att 
minska trängsel. 

 
Körande föräldrar/funktionärer kommer in i hallen via den entré närmast 
cafédelen. Hallvärd ser till att domare och körande föräldrar inte går in i hallen 
samtidigt. Körande föräldrar/funktionärer lämnar hallen via den stora entrén efter 
matchens slut. 

Se till att hålla avstånd och använd den övre sittplatsen för att bibehålla luft mot 
planen 

 

TOALETT KÖRANDE FÖRÄLDRAR/FUNKTIONÄR: 

Toalett för körande föräldrar/funktionär finns avskild från spelarnas toalett och 
uppmärkt med ”Toalett besökare”. En toalett finns i anslutning till varje entré 

 

TOALETT SPELARE: 

Toalett för spelare att använda under match finns i det omklädningsrum som 
laget tilldelats. 

 

KIOSK: 

Begränsat utbud med förpackade varor, dricka och kaffe/te. Väl uppmärkt kö med 
avstånd, tillgång till handsprit. 

 

STREAMAR: 

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

 

Riskfaktorer 

Entrén och passager mellan entré, café och hall är stor risk för trängsel. 
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Vi ber om hjälp med att lyssna och följa de matchvärdar som kommer att finnas 
på plast och som kommer att arbeta för att få ett flöde på lag och föräldrar med 
luft emellan. 

Håll avstånd på läktaren. 

Följ de markeringar som är upptejpade i caféet 

Ingen dusch efter matcher. 

Hjälps vi åt kommer det inte att vara ett problem :) 

 

Kontaktlista vid frågor: 

Mikael Claesson 0705494644 

 

 

 

 

 

 


