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Kvällens agenda

Arrangörs ansvar

Riskbedömning/Generella riktlinjer och råd

Streaming

Kiosk

Spelprogram och Bäst i Halland dagen

Övriga frågor
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ARRANGÖRER

F 03/04 Warberg IBF
F 05/06 Vinbergs IBS
F 07/08 Frillesås FF

P 03/04 Warberg IBF
P 05/06 Åsa IF
P 07/08 Onsala IBK
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RISKBEDÖMNING - FHM

• Inomhusevenemang, 300 personer. Hallen tillåter inte 
publik.

• Förutsättningar för evenemang – storlek, lokal, typ av 
aktivitet.

• Hygien – toaletter och dusch.

• Långvarigt.
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Halldirektiv ÅSA IDROTTSHALL
• Vilken ingång ska användas innan match?

• Vilken utgång ska användas efter match?

• Var får skjutsande föräldrar (max 6 per lag), ledare och 
icke spelande deltagare befinna sig när de inte spelar?

• Vad gäller för uppvärmning?

• Var finns toaletter för spelare, skjutsande föräldrar och 
hallpersonal?
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Generella riktlinjer vid match
• Byt om hemma (om möjligt). 

• Lag som ska spela match får ankomma tidigast 45 minuter innan 
första matchstart till Åsa Idrottshall. Hallvärd ansvarar för att 
hjälpa lagen när de kommer till matcharenan och när de ska in 
på plan.

• Lag som ska spela match får ej lämna omklädningsrummet 
innan klartecken ges från arrangör.

• Lag har inte tillgång till omklädningsrum i periodpauser.
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Generella riktlinjer och råd

• Lag genomför inte sidbyte.

• Ingen fysisk tackningsprocedur efter avslutad match.

• Spelare och ledare ska lämna spelplanen direkt efter matchen.

• Ingen tillgång till duschar under DM spelet.

• Se till att ha tillgång till handsprit och material för att göra rent 
avbytarbänkar och omklädningsrum mm mellan olika lag och 
matcher.
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Generella riktlinjer vid match
En förteckning över medverkande funktionärer, 
skjutsande föräldrar, spelare och domare ska föras för 
varje match. Skickas tillsammans med protokollen till 
Hallands Innebandyförbund. 
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Streama matcher

Åsa IF äger rättigheter att 

streama arrangemanget.
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Kiosk

Eventuell kiosk, i så fall 

begränsat utbud med 

förpackade varor, dricka och 

kaffe/te. Väl uppmärkt kö 

med avstånd och tillgång till 

handsprit. 
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SPELARE & LEDARE

Samtliga deltagare, ledare 

och skjutsande föräldrar ska 

ha varit friska 48 timmar 

innan DM spelet.

Om någon spelare/ledare har 
Covid 19 i hemmet ska denna 

inte deltaga i DM.
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SPELSCHEMA
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SPELSCHEMA
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SPELSCHEMA
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SPELSCHEMA
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Bäst i Halland dagen

Arrangeras lördagen den

12 december 2020 i 

Sparbanken Wictory

Center.
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Övriga 
frågor
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Håll i – Håll ut!

Var vänlig och hjälps 
åt så löser vi detta 
tillsammans!
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