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CORONAREGLEMENTE FÖR
SKÅNSK HANDBOLL 2020
Idrotten befinner sig i en mycket speciell situation precis som hela
världen just nu, och det är av största vikt att vi alla tar ansvar och visar att
idrotten vill bidra till minskad smittspridning och tar situationen seriöst.
Sunt förnuft och bra disciplin gäller.
Detta dokument är Skånes HFs tolkning och förenkling som baserar sig på
SHFs, RFs och Folkhälsomyndighetens bestämmelser och
rekommendationer.
SHF Bestämmelser gällande nationella matcher
https://www.svenskhandboll.se/globalassets/svenska-handbollforbundethandboll/dokument/corona-nationella-tavlingsmatcher.pdf
SHF Bestämmelser i USM
https://www.svenskhandboll.se/globalassets/svenska-handbollforbundethandboll/dokument/corona-gjensidige-usm.pdf
Detta gäller tills vidare och tills vi eller SHF kommer med ny information.
Detta dokument består av fyra delar. Dels denna inledningstext, dels två
matriser med konkreta regler och sist självskattningen som ALLA (spelare,
ledare, funktionärer, publik, vaktmästare mm) måste göra innan man
beger sig till en aktivitet.
Arrangerande förening bestämmer själva om man vill ha upp till 50
personer i publiken. För att kunna ta in 50 personer krävs en tydlig plan där
Ordningslagen följs. Bland annat krävs publikytor/läktare med att avstånd
från publik till planen på minst 2 meter.
Arrangör ska minst 2 dagar innan informera gästande lag vilka regler som
gäller. Arrangör är ansvarig för matchens genomförande och har rätt att
neka personer att komma in i anläggningen.
Angående konstaterad Covid-19 i spelartruppen gäller att lag i div 2 och
uppåt skall kontakta SHF Adam.Engstrom@handboll.rf.se för hantering.
Div 3 och lägre inklusive ungdom kontaktar SKHF
tavling@skanskhandboll.se

ÖVERGRIPANDE REGLER
•

Hela ansvaret ligger inte på arrangören; ALLA deltagare måste bidra
för att göra få att arrangemangen att fungera med Covid 19regelverk. Sunt förnuft och försiktighet skall råda.

•

Dela inte vattenflaskor, munskydd eller liknande som kan överföra
saliv. Möjlighet till god handhygien, tvål, vatten, tork och handsprit
ska finnas.

•

In- och utpassering skall skiljas åt när möjlighet finns.

•

Riskgrupper ska inte vistas i anläggningen.

•

Arrangören ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning,
avbytarbänk, gemensamma ytor som har använts av flera personer.

•

Vid minihandboll bör max 2 planer användas på samma spelyta
samtidigt och i möjligaste mån spelas minihandbollmatcher i
anläggning med läktare.

MINI- OCH BARNHANDBOLL U 7–11

Vilka får vistas i
anläggningen?

Om publik tillåts
(max 50 pers)

Innan match

Efter/mellan match

Domare, funktionärer,
anläggningspersonal,
volontärer med tydlig
funktion samt
domarcoach.

Arrangör som väljer
att släppa in publik
ska upprätta en plan
för hur publik ska
hanteras på ett
säkert sätt utifrån
restriktioner.

Lagen samt domare
ska byta om hemma
innan match.
Omklädningsrum
ska i möjligaste mån
inte användas.

Generellt
rekommenderas att
lag som inte spelar,
lämnar anläggningen
mellan matcherna

Max 5 personer/lag som
ingår i lagorganisationen
och som har en tydlig
funktion (t.ex. föräldrar
som kör) får tillträda
anläggningen.
Arrangör kan begränsa
antalet om man
bedömer att det inte går
att placera dessa 5 på
coronasäkert sätt.

Det totala antalet
personer som
befinner sig på
spelytan vid varje
enskilt tillfälle bör
inte vara fler än 50
personer.
Publik- och
spelaringång skall
skiljas åt om
möjlighet finns.

Resa till match får
ske med valfritt
färdmedel, men
rekommendationen
är att resa utan
kontakt med
allmänheten ska
väljas när det är
praktiskt möjligt.
Inpassering för
lagen, domare och
funktionärer ska inte
ske samtidigt.

Om ett
omklädningsrum
endast nyttjas av ett
lag kan det användas
som uppehållsrum
mellan matcher, även
annan separat lokal
kan vara
uppehållsrum.
Anläggningar med
läktare ska delas upp
i zoner för deltagande
lag.

SENIOR DIV 2,3,4 OCH ÄLDRE UNGDOM (U15- U19)
Vilka får vistas i
anläggningen?

Om publik tillåts
(max 50 pers)

Innan match

Efter match

Spelare och ledare som
är uppskrivna i
matchprotokollet.

Arrangör som väljer
att släppa in publik
ska upprätta en plan
för hur publik ska
hanteras på ett säkert
sätt.

Lagen samt
domare ska byta
om hemma innan
match.
Omklädningsrum
ska i möjligaste
mån inte
användas.

Om deltagare har
möjlighet ska dusch
efter match göras
vid hemkomst. Vid
längre resor (mer än
30 min)
kan
omklädningsrum
nyttjas om laget så
önskar.

Domare, funktionärer,
anläggningspersonal,
volontärer med tydlig
funktion samt
domarcoach.
Max 5 personer/lag som
ingår i lagorganisationen
och som har en tydlig
funktion (t.ex.
busschaufför, föräldrar
som kör) får tillträda
anläggningen.
Arrangör kan begränsa
antalet om man
bedömer att det inte går
att placera dessa 5 på
corona-säkert sätt.

I dessa 50 räknas inte
personer in som ingår
i lagorganisationen.
Publik- och
spelaringång skall
skiljas åt om möjlighet
finns.

Resa till match får
ske med valfritt
färdmedel, men
rekommendatione
n är att resa utan
kontakt med
allmänheten ska
väljas när det är
praktiskt möjligt.
Inpassering för
lagen, domare och
funktionärer ska
inte ske samtidigt.

Utpassering för
lagen, domare och
funktionärer ska inte
ske samtidigt.

SJÄLVSKATTNING
ALLA spelare, ledare, funktionärer, publik, vaktmästare mm måste göra en
självskattning innan man beger sig till en aktivitet. Se lista nedan.
Endast de som är symtomfria kan medverka i handbollsverksamhet på
plan eller i anläggningen. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

