
 

Utifrån Svenska Handbollsförbundet bestämmelser gällande nationella tävlingsmatcher i 

handboll. Har vi i föreningen sammanställt de viktigaste punkter från dokument som rör 

ungdomslagens matcher samt sammandrag 3 st lag. Minihandboll kommer separat info. 

 

Dokumentet har följande uppdelning 

 Framresa 

 Ankomst 

 Förberedelser 

 Match 

 Avveckling 

 Avresa 

 Hemresa 

 Självskattning 

Vi listar även sedan de bestämmelser som gäller för respektive anläggning där vi spelar våra 

hemmamatcher. OBS att bestämmelser gäller tillsvidare och kan ändras. 

Torsbohallen, Syltehallen, Arena Älvhögsborg.   

Framresa 

- Före avresa skall alla deltagare/ledare genomföra självskattning enligt den rutin 

som beskrivs under självskattning. Vårdnadshavare ansvarar för bedömning. 

- Deltagare skall byta om till matchkläder före avresa till matchen. 

Omklädningsrum ska i möjligaste mån inte användas. 

- I möjligaste mån skall deltagare resa till match utan kontakt med allmänheten. 

Detta är extra viktigt om resan sträcker sig mellan två st sjukvårdsområden. 

 

Ankomst 

- Försök att begränsa kontakt med allmänhet vid inpassering till anläggningen. 

- Om det råder brist på omklädningsrum skall gästande lag prioriteras före lag från 

arrangerade föreningen. 

 

Förberedelser 

- Lagen, domarna och funktionärer skall inte passera samtidigt in i hallen.  

- Man skall kunna tvätta eller desinficera händerna i hallen. 

- Personerna som får finnas i hallen är, inskrivna spelare i matchprotokoll, 

funktionärer, domare, matchvärd, person/er som ev sänder matcher samt att 

varje bortalag äger rätten att ha 5 st medföljare med sig. Exempelvis föräldrar 

som skjutsar. Ansvarig skall anmäla till arrangören vilka dessa personer är när 

man kommer till hallen. 

-  Arrangören äger rätt att neka person utan tydlig roll kring laget rätt in att komma 

in i anläggningen. 

 

 



 

Match 

- Lag som använder klister och klisterborttagningsmedel skall inte använda samma 

behållare. Rekommenderas att gästande lag tar med sig eget vax/klister och 

borttagning till matchen. 

- Om flera matcher spelas på rad skall de som spelat först få lämna spelplanen 

innan nästa lag går på.  

- Laget som skall spela efterkommande match skall vänta på en sådan plats och ett 

sådant sätt att lämplig social distansering kan upprätthållas. 

 

Avveckling 

- Omklädningsrum skall i möjligaste mån inte användas. Om deltagare har 

möjlighet skall dusch efter match göras vid hemkomst. 

- Om deltagare duschar i omklädningsrum och det finns flera duschar på rad skall 

endast varannan dusch nyttjas. 

 

- Avresa 

Lagen, domare funktionärer får inte passera ut samtidigt från hallen. De 

inblandade partnerna skall ansvara för att så sker.  

 

Hemresa 

- I möjligaste mån skall deltagare resa till match utan kontakt med allmänheten. 

Detta är extra viktigt om resan sträcker sig mellan två st sjukvårdsområden. 

Självskattning 

Den som är helt symtomfri kan delta i nationella tävlingsmatcher i handboll, den som har 
symtom, även mycket milda, ska stanna hemma.  

Spelare som ska delta i 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)?  

 

 

 



 

Torsbohallen 

Anläggningen uppfyller inte bestämmelser för att kunna ha pubilk enligt Svensk Handbolls 

bestämmelser för nationell tävlingsmatcher med anledning av Coronaviruset.  

Detta innebär att samtliga matcher spelas utan pubilk tillsvidare. 

 

Rutiner 

KFUM Trollhättans kansli skickar e-post veckan innan till gästande lag där vi meddelar. 

- Hallen inte tar emot pubilk 

- Vi tar emot laget, ledare plus max 5 st medföljare.  

- Ingen kiosk eller café finns. 

- Vi rekommenderar att komma ombytt och klar. 

- Omklädningsrum finns men vi kan inte garantera att dessa städas utifrån myndigheternas 

riktlinjer för coronaviruset. 

- Väljer man trots allt och duscha, använd varannan dusch. 

- När ni kommer till anläggningen gå in genom entrén märkt ingång. 

- När ni lämnar anläggningen gör det genom att gå ut genom dörren på motsatt sida 

anläggningen märkt utgång. 

 

Matchvärd 

Skall stå vid entré mot TBIS fotbollsplan. Och informera gästande lag om ovan punkter och 

notera ner vilka övriga 5 st som kommer in med laget.  

Gästerna hänvisas till den högra sidan på läktaren i hallen. Samma gäller spelare i laget om 

de ej avser att använda omklädningsrum.  

Spelare i hemmalaget hänvisas till den vänster delen av läktaren.  

Matchvärden skall uppehålla sig vid entré och se till att inga övriga kommer in i hallen. 

Personer för nästa match får släppas in i hallen. Dessa skall hänvisas till respektive läktare 

enligt samma princip om de ej använder omklädningsrum.  



 

Handsprit skall finnas vid entrén. Skylt ”Viktigt att samarbeta och hålla 2m ” står i 

föreningsförrådet, ställ denna vid entré mitt emot anslagstavlan där man går in i hallen vid 

mitten.   

Vid sammandrag 3 st lag 

De lag som inte spelar om de har möjlighet rekommenderas gärna lämna anläggningen men 

inget krav. Har de ”eget” omklädningsrum kan de vara där alt får de gärna vara på högra 

sidan av läktaren inne i hallen tills de är deras tur och spela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Syltehallen 

Anläggningen uppfyller bestämmelser för att kunna ha pubilk enligt Svensk Handbolls 

bestämmelser för nationell tävlingsmatcher med anledning av Coronaviruset.  

Detta innebär att samtliga matcher kan spelas med pubilk just nu 50 st personer.  

 

Rutiner 

KFUM Trollhättans kansli skickar e-post veckan innan till gästande lag där vi meddelar. 

- Hallen tar emot pubilk just nu xx antal. 

- Vi tar emot laget, ledare plus max 5 st medföljare.  

- Ev kan arrangerade lag ha kiosk. 

- Vi rekommenderar att komma ombytt och klar. 

- Omklädningsrum finns men vi kan inte garantera att dessa städas utifrån myndigheternas 

riktlinjer för coronaviruset. 

- Väljer man trots allt och duscha, använd varannan dusch. 

 

Matchvärd 

Skall stå vid entré. Och informera gästande lag om ovan punkter.  

Samt notera ner vilka övriga 5 st som kommer in med laget. Publik utöver lagen skall 

hänvisas till mitten delen på läktaren, hänvisa dem direkt upp för trappan vid entrén. 

Matchvärden skall notera så att inte fler än xx antal som är pubilk skall finnas i hallen. 

Gästande lag medföljare hänvisas till den högra sidan på läktaren i hallen. Samma gäller 

spelare i gästande lag om de ej avser att använda omklädningsrum.  

Spelare i hemmalaget hänvisas till den vänster delen av läktaren.  

Matchvärden skall uppehålla sig vid entré. 

Personer för nästa match får släppas in i hallen. Dessa skall hänvisas till respektive läktare 

enligt samma princip om de ej använder omklädningsrum.  



 

Handsprit skall finnas vid entrén.  

Väljer laget att ha kiosk skall den placeras vid mitten sektionen och markeringar för avstånd i 

golvet skall sättas upp. 

Vid sammandrag 3 st lag 

De lag som inte spelar om de har möjlighet rekommenderas de gärna lämna anläggningen 

men inget krav. Har de ”eget” omklädningsrum kan de vara där alt får de gärna vara på 

högra sidan av läktaren inne i hallen tills de är deras tur och spela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arena Älvhögsborg 

Anläggningen uppfyller bestämmelser för att kunna ha pubilk enligt Svensk Handbolls 

bestämmelser för nationell tävlingsmatcher med anledning av Coronaviruset.  

Detta innebär att samtliga matcher kan spelas med pubilk just nu 50 st personer 

 

Rutiner 

KFUM Trollhättans kansli skickar e-post veckan innan till gästande lag där vi meddelar. 

- Hallen tar emot pubilk just nu xx antal. 

- Vi tar emot laget, ledare plus max 5 st medföljare.  

- Vi rekommenderar att komma ombytt och klar. 

- Omklädningsrum finns men vi kan inte garantera att dessa städas utifrån myndigheternas 

riktlinjer för coronaviruset. 

- Väljer man trots allt och duscha, använd varannan dusch. 

- Ev pubilk skall gå in i hallen via entré märkt evententré från storgatan.   

 

Matchvärd 

Skall uppehålla sig vid entré uppe ovan för läktaren i A-hallen. Det skall vara 2 st entréer 

upplåsta. En entré skall markeras utgång samt en ingång. Matchvärden skall notera så att 

inte fler än xx antal som är pubilk skall finnas i hallen. 

Skylt ”Viktigt att samarbeta och hålla 2m ” står inne på kansliet, ställ denna vid entré när 

man kommer in i hallen. 

Finns det kiosk skall det finnas avstånds markeringar i golvet. Handsprit skall finnas vid 

entrén.  

 


