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PLAN FÖR HANTERING AV PUBLIK VID MATCHER ÅHUS HANDBOLL
BAKGRUND:
Arrangör som vill släppa in publik ska upprätta en plan för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt. Detta är
Åhus Handbolls plan för att genomföra match med publik utifrån nu gällande regler från Folkhälsomyndighet,
Svenska Handbollsförbundet och Skånes Handbollsförbund.
För övriga frågor rörande Corona hänvisas till förbundens dokument:
Svenska handbollsförbundet - https://www.svenskhandboll.se/globalassets/svenska-handbollforbundethandboll/dokument/corona-nationella-tavlingsmatcher.pdf
Skånes handbollsförbund -http://skanskhandboll.se/wp-content/uploads/2020/09/Coronareglemente-SkånesHF-20-1.pdf
Hela ansvaret ligger inte på arrangören; ALLA deltagare måste bidra för att göra få att arrangemangen att
fungera med Covid 19- regelverk. Sunt förnuft och försiktighet skall råda. Riskgrupper ska inte vistas i
anläggningen.

GENOMFÖRANDE
Med nuvarande regelverk kan Åhus Handbolls matcher spelas i Sånnahallen A och Sånnahallen C. Vid
minihandboll används bör endast två planer användas.
Nedan gäller för de lag i Åhus Handboll som har hemmamatcher i Sånnahallen. Nedan kallat hemmalag.
För bortamatcher ansvarar arragerande förening.
Det är ledare i hemmalaget som arrangerar matchen som avgör om de vill spela med publik. Publik vid
repressentationslagens matcher (A-lag herrar och A-lag damer) avgörs av styrelsen i Åhus Handboll.
För att en hemmamatch ska kunna spelas med publik måste hemmalaget genomföra följande åtgärder i
Sånnahallen:
1.

2.
3.

Ledare i hemmalag ansvarar för att två dagar innan match informera motståndare om matchen spelas
med publik eller ej. Kontaktuppgifter till bortalag finns under respektive serie i Handbollsförbundets
tävlingssystem.
Spelare byter i möjligaste mån om hemma före match. Även dusch efter match bör ske hemma.
En matchvärd utses av varje hemmalag. Förslagsvis tas hjälp av föräldrar till spelare i laget för att
ledare ska ha möjlighet att koncentrera sig på handbollsmatchen.
Matchvärden ska märkas ut med gul väst.
Matchvärdens uppgift är att se nedan punkter uppfylls för att vi som förening ska efterleva riktlinjer i
samband med match. Samtlig utrustning som behövs för att genomföra match med publik förvaras i
låda i kiosken.
a.

Matchvärd ställer i samband med match fram handsprit vid entrén.
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b.

c.

d.
e.
f.

4.
5.
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Matchvärd spärrar inför match i Sånnahallen A av första, tredje och femte bänkraden nerifrån
räknat med skylt/avspärrningsband. I Sånnahallen C spärras en av raderna av med
skylt/avspärrningsband.
Matchvärd sätter upp skylt som uppmanar att besökare ska hålla avstånd på entrédörr samt
dörr in till Sånnahallen A och Sånnahallen C. Matchvärden uppmanar även in- och
utpasserande publik, spelare, ledare att hålla avstånd på 2m.
Matchvärden uppmanar att sällskap håller 2m avstånd på läktare.
Matchvärden ansvarar för att publiken inte överskrider 50 personer. Detta kan göras genom
att laget har biljetter eller räknar med ”klicker”.
Vid behov har matchvärden styrelsens mandat att avvisa publik då de överskrider 50
personer.

Sånnafiket planeras så att köer märks ut för att underlätta social distansering. Sånnafiket kommer
även att ha skyltar som uppmanar till att hålla avstånd.
På informationsskärmen vid Sånnafiket kommer folkhälsomyndighetens informationsfilm som
uppmanar till bland annat att hålla avstånd och handtvätt att spelas kontinuerligt.
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