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Förberedelse inför match i samband med Covid-19 
 

Förberedelse  

• Ordna med en loggbok som ni ska ha under hela säsongen. I den ska alla funktionärer 
ange namn, telefonnummer och datum för att kunna hantera eventuell smittspårning 
av COVID-19 

• Se till att bemanna minst två matchvärdar per match – de ansvarar för att riktlinjerna 
gällande Covid-19 hålls, främst gällande ut och inpasseringar och avstånd. Detta före, 
under och efter matchen. 

• Utse även andra funktioner som behövs, ytterligare matchvärd om ni så tycker, men 
kanske filmare eller ev. golvtorkare – alla funktionärer ska loggas i loggboken. 

• Skicka information via mail till motståndarlaget gällande Skurus riktlinjer. Använd 
Skurus mall för detta mail. 

• Se till att ordna med handsprit före match om den är i Skuruhallen/Tollarehallen. 
• Coronavärdar ska ha västar på sig så att de lätt kan identifieras 
• Läs igenom ”Trygg matchmiljö i våra hallar ”grundligt. 

 

På matchdagen 

• Läs och repetera dokumentet ”Trygg matchmiljö i våra hallar” 
• Se över att det finns skyltat om ”ej publik” och ”självuppskattning” i hallen. 
• Se över lokalerna - är omklädningsrummen upplåsta, spelargången under läktaren 

(NBH) öppen. 
• Handsprit ska ställas fram väl synligt i entrén. 

o Nacka Bollhall – finns i arrangemangsförrådet/första dörren i gången under 
läktaren  

o Skuruhallen/Tollare där får arrangerande lag hämta detta i Skurustugan före 
match. 

• I Nacka Bollhall ska ”pelare” med band tas fram och lappar som markerar vilken dörr 
som är utgång och ingång. Finns i arrangemangsförrådet/första dörren i gången 
under läktaren. 

• Lag (hemma/gästande) hämtas 5 minuter före match av matchvärd. Lagen visas upp 
på läktaren i separata uppgångar och placeras som grupp längst ut på läktare i väntan 
på att tidigare grupp ska avsluta sin match. 



   

  2020-09-14 

 

 

 

• Matchvärdarnas främsta uppgift är att guida och hjälpa alla som vistas i hallen att 
kunna följa de riktlinjer som är uppsatta på bästa sätt för Covid-19. Försök att placera 
er vid respektive ingång så att ni kan ha uppsikt både över omklädningsrum, 
korridorer, läktare och ingången till hallen. 
 

o Följ rutinerna i ”Trygg matchmiljö i våra hallar” 
o Ta emot hemma liksom gästande lag 
o Ansvarar för att loggboken används 
o Visa och se till att handsprit används 
o Vägled hemma och gästande lag till rätt plats för samling, match och avslut. 
o Vägled såväl spelande lag och väntande lag på ett sådant sätt som ger 

avstånd. 
o Se till att de som vistas på läktaren håller ett bra avstånd på två meter. 
o Se till att ingen obehörig publik vistas på läktaren. 
o Matchvärdar ska stå fördelade vid respektive ingång 


