
Allmänna regler för ungdomshandboll i Sporthallen och Idrottshallen

Reglerna är beslutade av H65’s ungdomssektion 2020 och gäller tillsvidare. Dessa regler
sträcker sig upp till F/P14 för match, sammandrag och cuper.

Självskattning

Spelare som ska delta i match / turnering ska på avresedagen innan avresa till anläggningen göra
en självskattning och meddela ansvarig ledare. För icke myndig person ska bedömning göras av
vårdnadshavare. Ledare, domare och funktionärer ansvarar för egen självskattning.

Om någon av följande frågor besvaras med ja ska spelare/ledare/domare/funktionär inte åka till
anläggningen.

Har du:

• en kroppstemperatur som överstiger 37,5 grader?
• halsont?
• hosta?
• huvudvärk?
• illamående?
• diarré?
• muskelvärk (ej träningsvärk eller smärtor från tidigare skada)?
• andra symtom?

Om ja, beskriv symptomen för din ansvarige ledare som bedömer om du kan delta eller ej.

Vid ankomst för spel i Sporthallen / Idrottshallen

När lagen anländer ska lagledare för respektive lag kontakta matchvärd på plats för vidare
instruktioner. Detta gäller även hemmalagen. Laget kommer sedan att gå in i hallen tillsammans i
grupp.

Handtvätt och användning av handsprit ska ske direkt vid ankomst för samtliga.

Matchvärd

Matchvärden kommer att hjälpa er under ert besök. Inget lag får komma in i hallarna innan kontakt
tagits med en matchvärd. Då det kan pågå matcher i hallarna när ni kommer får ni räkna med att
vänta utanför. Innan, efter och under matchen är det matchvärden som bestämmer och deras
direktiv ska efterföljas.

Smittspårning

Till matchvärden ska det lämnas en lista på alla personer från det gästande laget som inte är
inskrivna i matchprotokollet. Denna lista ska innehålla namn och telefonnummer på alla de som
följer med laget. Detta i smittspårningssyfte för Covid 19
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Uppvärmning

Eftersom vi har begränsat med utrymme rekommenderar vi att uppvärmning sker utomhus. När ni
får tillgång till hallen kan uppvärmning fortsätta där.

Omklädningsrum

Omklädningsrum ska i möjligaste mån inte användas. Om deltagare har möjlighet ska dusch efter
match göras vid hemkomst. Detta gäller främst lag som reser kortare resor inom ett distrikt för att
spela matcher. Vid längre resor kan givetvis omklädningsrum nyttjas om laget så önskar.

Under match

Under matchen är endast deltagande lag plus tränare och lagledare samt fem chaufförer från
bortalaget tillåtna att vistas i hallen. Utöver detta tillåts även två domare, funktionärer,
anläggningspersonal, domarcoach och matchvärd att närvara. Om det ska sändas ljud och/eller
bilder från matchen så får upp till fyra personer som sköter detta befinna sig i anläggningen.

Publikregler

För tillfället är publik inte tillåtet.

Efter match

När matchen är färdigspelad så ska lagen och besökare omedelbart utan dröjsmål lämna hallen
separerade ifrån varandra. Följ matchvärdens anvisningar.

Kiosk

Ingen försäljning kommer att ske i klubbens kiosk.

Minihandboll

Vid minihandboll används max 2 planer på samma spelyta samtidigt. Om det av schematekniska
skäl blir tvunget att nyttja en anläggning utan läktare kommer antalet deltagande lag och
spelschemat anpassas så att deltagarna kan upprätthålla social distansering när de inte spelar
match.

Sammandrag

Deltagande lag rekomenderas att lämna anläggningen mellan matcherna. För lag med lång resväg
tilldelas det ett omklädningsrum som ska används som uppehållsrum mellan matcherna under
förutsättning att endast ett lag befinner sig i det. Övriga lag kommer att tilldelas en anvisad och
avgränsad plats på läktaren där laget uppehåller sig mellan matcherna.

Det är inte tillåtet att springa runt i lokalerna eller på läktarna. Avgränsningarna måste respekteras.

Detta dokument ska noga läsas genom och spridas till medföljande inför ert besök hos oss.
Har ni frågor gällande ert besök så ta kontakt med oss på kansli@h65.se
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