
Vår regering har bestämt att från och med den 1:a december måste  
arrangörer på offentliga tillställningar inomhus med över 100 
personer i publiken antingen tillämpa publikrestriktioner eller endast 
tillåta besökare med vaccinationsbevis till sina evenemang.  
 
Till följd av detta så kommer det att krävas vaccinationsbevis för att 
gå på SAMTLIGA matcher i Eslövshallen. Detta beslut är taget i 
samråd med Eslövs Kommun. 
 
 
Vad innebär då detta rent praktiskt om du planerar besöka en match i 
Eslövshallen? Här är en del svar på vanliga frågor gällande 
vaccinbevisen och våra matcher: 
Var hittar man mer fakta om bakgrunden till att klubbar/arrangörer måste kräva 
vaccinationsbevis? 

• Regeringens pressmeddelande den 17/11 kan läsas i sin helhet på regeringen.se. 
• Svenska Handbollförbundet publicerade 18/11, efter möte med Riksidrottsförbundet: 

https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/informationominforandeavvacci
nationsbevis  

• Svenska Handbollsförbundet publicerade 29/11 och 30/11 mer information, regler, 
föreskrifter och allmänna råd som börjar gälla den 1 december samt information om 
vaccinationsbevis: 
https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/Medanledningavcoronaviruset/  

• Handbollsförbundet syd gick även de ut den 30/11 med Information om digital verifiering 
av vaccinationsbevis: 
https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/nyheterfranhandbollforbundetsyd/Informatio
nomdigitalverifieringavvaccinationsbevis 
 

 

Varför måste man ha vaccinationsbevis? Måste klubbarna kräva vaccinationsbevis? 

Det är på grund av den ökade smittspridningen runt om i världen och även i Sverige som 
regeringen har beslutat att införa restriktioner vid offentliga tillställningar med över 100 personer 
from 1:a december. 

Arrangörer av offentliga tillställningar inomhus måste då, vid 100 besökare, använda 
vaccinationsbevis för publik över 18 år eller i stället vidta andra smittskyddsåtgärder så som 
anvisad sittplats, max 8 personer i sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskap. 
Arrangören måste välja det ena eller det andra och kan inte kombinera dessa två. 

Eslövs IK, har tillsammans med Eslövs HF och alla andra handbollsklubbar runt om i Sverige, 
jobbat hårt för att anpassa våra arrangemang och verksamheter efter gällande restriktioner och 
förutsättningar. Vi eftersträvar hela tiden att kunna genomföra arrangemang som är så säkra 
som möjligt för alla deltagare, både spelare/ledare, funktionärer och besökare.  

Nu när experterna anser att arrangemang kan genomföras utan restriktioner i övrigt vid 
fullvaccinerade besökare så anser vi att detta sett till förutsättningarna är det bästa alternativet. 
Detta för att vi ska kunna bedriva så säkra arrangemang som möjligt för alla inblandade. 
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Kommer det krävas vaccinationsbevis för samtliga besökare? 

Kravet på vaccinationsbevis krävs inte för personer under 18 år. Vi rekommenderar att om man 
är under 18 år men i närheten av den åldern har med sig legitimation och att man på så sätt kan 
visa att man är under 18 år. 

Kravet gäller inte heller för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot Covid-19. 

 

Vad menas med fullvaccinerad? 

Som fullvaccinerad räknas den som har fått följande vaccin: 

• två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra 
Zeneca), eller 

• en dos av Covid-19 Vaccine Janssen. 

Det ska också ha gått två veckor sedan den senaste dosen 

 

Vad behöver jag som besökare tänka på inför match? 

Ska du besöka någon av våra matcher behöver man antingen skriva ut sitt vaccinationsbevis och 
visa upp det i entrén eller ladda ner vaccinationsbeviset i sin mobil. 

Dessutom måste du kunna uppvisa giltig legitimation vid entrén för att styrka ditt 
vaccinationsbevis. 

Du hittar ditt vaccinationsbevis på: http://www.covidbevis.se/   

Vill du läsa mer om vaccinationsbevis så kan du göra det 
här: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/ 

 

Hur kommer vaccinationsbevisen att kollas? 

I entrén i Eslövshallen kommer personal att kontrollera vaccinationsbevisen genom att skanna 
QR-koden på ditt vaccinationsbevis och samtidigt kontrollera giltig legitimation. 

Saknar man giltigt vaccinationsbevis eller legitimation kommer man att nekas inträde. 

Vi kommer givetvis att göra vårt bästa för att detta ska gå så smidigt som möjligt, men tänk på att 
gärna vara på plats i god tid inför matcherna så vi kan undvika trängsel och se till att alla kommer 
in i tid till matcherna. 

Inga personuppgifter sparas i de digitala avläsningsprogrammen som kommer att användas. 

 

Kommer man kunna visa bevis på negativt test (s.k. testbevis) eller tillfrisknandebevis i 
stället för vaccinationsbevis? 

Nej, endast vaccinationsbevis kommer att godtas. Övriga test inklusive ett negativt PCR-test 
kommer INTE att gälla för att få komma in på matcherna. Det är endast vaccinbevis som gäller. 

 

Vad ska en person göra om hen vill besöka en match men inte kan vaccinera sig på grund 
av medicinska skäl? 

Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg i 
stället. 
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