Handbollsmatcher under COVID-19 i Eslövshallen
Eslövs IK och Eslövs HF följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och det reglemente
som Svenska Handbollsförbundet sätter.
https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/Medanledningavcoronaviruset/
•

•
•
•

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma
till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå
hem direkt.
Deltagare skall om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
Vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv skall vara personliga och inte
delas.
Håll god handhygien, tvätta händer med tvål och rinnande vatten

Vi kommer att dela upp Eslövshallen A och B i två anläggningar utan passage mellan dem.
Eslövshallen B har ingång på framsidan, Eslövshallen A har ingång på baksidan.
Omklädningsrummen används för att ha samling, taktikgenomgång och ombyte, dusch skall undvikas
utan det får göras hemma.
Det får inte ske passage mellan anläggningarna, det kommer att markeras tydligt var man inte får lov
gå. Detta kommer att göras i samarbete med kommunen.
Endast personer som deltar i aktiviteterna eller har en funktion i hallen som tex ledare, funktionärer,
domare osv får vistas där. Spelare som inte är uttagna till pågående matcher får inte heller vistas i
hallen. Ingen publik kommer att tillåtas.
Hallvärdar kommer att utses för att hjälpa till så vi kan anpassa oss efter dessa regler
Uppvärmning inomhus får endast ske när spelare från matchen innan lämnat hallen.
Vi har förlängt ”bokad” tid per match för att möjliggöra detta.
Bokad tid per match
Matchtid 2*20 skall ha 1 timmar och 45 minuter till nästa matchstart
Matchtid 2*25 skall ha 2 timmar till nästa matchstart
Matchtid 2*30 skall ha 2 timmar och 15 minuter till nästa matchstart.
Samling sker lämpligast 45 min innan matchstart för ungdomslagen, lagen samlas utanför hallen och
går in gemensamt lagvis när alla från laget kommit.
Efter matchen lämnar lagen, funktionärer och domare så snabbt som möjligt planen och hallen.
Utgång sker genom samma ingång.
Föräldrar/anhöriga som agerar chaufför erbjuds att vara på våning 3 under matchen, det är inte
tillåtet att sitta på läktaren.
Det är inte tillåtet för bortalaget att filma matcher i Eslövshallen.
För U10/U11 som har ”minisammandrag”, dvs tre lag spelar 2 matcher var, så kommer de att
hänvisas till 3:e våningen eller vara utomhus när laget väntar på nästa match.
För sammandrag på miniplan behöver vi fundera lite till på hur vi löser det på bästa sätt. Skånes
handbollsförbund kommer förhoppningsvis med rekommendationer inom kort.

Träning
Vi kommer att behöva lägga ett stort ansvar på er ledare för att få detta att fungera på ett bra sätt.
Samma förhållningsregler gäller som för match:
•

•
•
•

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma
till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå
hem direkt.
Deltagare skall om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
Vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv skall vara personliga och inte
delas.
Håll god handhygien, tvätta händer med tvål och rinnande vatten

För Eslövshallen gäller
För träning i A-hallen, lag som skall börja träna väntar på avsatsen tills tränande lag har gått ut.
Ingång på baksidan av Eslövshallen.
För träning i B-hallen, lag som skall börja träna väntar på läktaren tills tränande lag har gått ut.
Ingång på framsidan av Eslövshallen.
Samling vid respektive ingång så nära träningsstart som möjligt, samling lagvis för att gå in
gemensamt till respektive halls samlingsplats.
Fysträning inomhus är inte möjligt mer än under lagens ordinarie tid i hallen, varken före eller efter
träning.
Efter avslutad träning lämnar spelare och tränare så snabbt som möjligt planen/hallen. Utgång från
Eslövshallen sker genom samma dörr som vid ingång.
För Berga gäller
Undvik trängsel med andra lag. Samlas om möjligt utomhus till träningen börjar.
Vid dåligt väder samla laget i omklädningsrum alternativt förbi ingången till stora hallen borta vid
bollförrådet
Gå inte in i idrottshallen förrän laget före har lämnat.
För Sallerup gäller
Undvik trängsel med andra lag. Samlas om möjligt utomhus till träningen börjar.
Vid dåligt väder samla laget innanför dörrarna till vänster eller höger.
Gå inte in i idrottshallen förrän laget före har lämnat.
Vidare gäller som på matcher, dvs ingen publik. Inga föräldrar, kompisar eller spelare från andra lag
får titta på träningarna.
Tredje våningen Eslövshallen
Tredje våning skall användas med försiktighet. Tex för U-lag som har två matcher samma dag men
med väntetid mellan.
Föräldrar till bortalagen kan hänvisas hit vid dåligt väder. Logerna öppnas inte för att användas som
läktare utan är till för möte och utbildningar.

Tredje våningen är inte tillåtet att användas för att titta på matcher utan endast som väntrum för
gästande lag och chaufförer vid behov. Riktlinjer kring avstånd och maxantal måste beaktas.

