
   

  HANDBOLLSFÖRBUNDET VÄST 

Tillägg SVENSK HANDBOLL / 

CORONAVIRUSET 

 

 

Generella råd från Folkhälsomyndigheten    Sid 5 

• Är man frisk ska match/matcher spelas 

 

Framresa   Sid 10-11 

• Gör alltid självuppskattningen och ta resultatet av den på allvar.  

 

Ankomst   Sid 11-13 

• Stark rekommendation är att ha matchvärd på plats vid entrén. 

• Det ska finnas en arbetsplan för hur passage ska gå till i just den hall man arrangerar match i.  

 

Förberedelser   13-14 

• Omklädningsrum kan användas som redskap för att skapa social distansering men ska i 

möjligaste mån undvikas.  

• Uppvärmningsmöjligheten ser olika ut i olika hallar. Arrangerande förening ska se till att 

uppvärmning sker med social distansering gentemot övriga lag.  

 

Match   Sid 16-20 

• Stark rekommendation är att ha matchvärd på plats till spelplanen. 

• Det ska finnas en arbetsplan för hur in- och utpassering sker i just den hall man arrangerar 

match i.  

o Direkt efter slutsignal lämnar spelare/ledare och eventuellt domare och funktionärer 

spelplanen. Därefter får nästkommande lag kliva in på spelplanen. 

• Lagansvarig ansvarar för att meddela matchvärdar vilka 5 personer, utöver spelare/ledare, 

som ingår i lagets matchorganisation. Planera resan så att lagansvarig är först på plats.  

 

 

 



 

Särskilda riktlinjer för barn- och ungdomsspel som görs i sammandragsform Sid 20-22 

• Om läktare finns i hallen får denna användas för spelande lag så länge social distansering 

hålls från övriga lag och med tydlig markering. Om publik tillåts ska en tydlig avgränsning 

finnas gentemot spelande lag.  

• Försök hålla lagen till 10 deltagare/lag vid sammandragsserier/minihandboll. Detta för att 

minimera antalet deltagare på golvet samtidigt.  

 

Publik   22-24 

• I vissa hallar kan arrangör inte säkerställa social distansering. Det innebär att publik (utöver 

de 5 personer som anmäls ihop med laget) inte tillåts och man då tyvärr behöva vänta på 

parkeringen.  

• Handbollsförbundet Väst sammanställer vilka föreningar/hall som kommer att tillåta publik. 

Sammanställningen kommer att finnas på hemsidan samt skickas ut per mail så fort den är 

klar.  


