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Direktiv för domarverksamhet (uppdaterad 2020-08-18) 

Detta dokument är framtaget av Stockholms Ishockeyförbund och innehåller direktiv och råd med 

anledning av COVID-19. Direktiven gäller tills annat meddelas. Dokumentet uppdateras löpande. 

För att över huvud taget kunna genomföra ishockeyverksamhet under rådande omständigheter är 

det ett absolut krav att anvisningar och direktiv efterlevs till fullo. Givet den allvarliga situationen och 

med hänsyn till idrottens möjlighet att bedriva verksamhet kommer inga avvikelser att accepteras. 

 

Allmänt 

Vi skall alltid följa de allmänna råd som myndigheter och Regering anvisar. 

 Håll avstånd 

 Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder 

 Hosta eller nys i armvecket 

 Stanna hemma om du känner dig det minsta förkyld 

 Inga handskakningar eller kramar ska ske 

 Besök inte människor i riskgrupper. 

 

Symtom på COVID-19 

Alla domare skall alltid vara medveten om olika symtom på COVID-19. Den allmänna informationen 

om COVID-19 och symtomen finns på Folkhälsomyndigheternas webbplats. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

Vanliga symtom: 

 Halsont 

 Allmän sjukdomskänsla 

 Muskel- och ledvärk 

 Torrhosta 

 Feber 

 Snuva 

 

Mindre vanliga symtom: 

 Huvudvärk 

 Illamående 

 Diarré 

 Smak- och luktbortfall. 

 

Om någon domare upplever symtom skall vederbörande omgående isolera sig i hemmet, följa 

myndigheternas rekommendationer och kontakta domaransvarig.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
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Medicinska frågor  

Vid matchdag ska domare senast kl. 09.00 fylla i ett formulär med frågor om hur de mår. Det 

formuläret ska mailas in till domare.covid@stockholmhockey.se.  Om någon av frågorna nedan 

besvaras med ett Ja eller om domaren har en förhöjd kroppstemperatur (jämfört med normalt) ska 

domaren inte döma dagens match och direkt kontakta Alexandra Köhl per telefon.  

 

Kroppstemperatur: __________________  

• Halsont:  Ja__ Nej__  

• Snuva:  Ja__ Nej__  

• Hosta:  Ja__ Nej__  

• Huvudvärk:  Ja__ Nej__  

• Illamående:  Ja__ Nej__  

• Diarré:  Ja__ Nej__  

• Muskelvärk: *  Ja__ Nej__  

• Andra symtom: Ja__ Nej__  

I så fall beskriv symtomen: 

 

 

• Uppvisar någon annan närstående ovanstående symtomen: Ja__ Nej__  

 

*Avser ej träningsvärk eller tidigare skada. 
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Resande till match 

Vi skall så långt som möjligt resa i egen bil till match. I bilen ska handsprit och engångshandskar 

finnas. Engångshandskar ska användas utanför bilen, tex vid tankning. Vi skall i möjligaste mån åka 

högst två personer per bil. Om resande till match måste ske kommunalt skall gällande regler för det 

färdsättet följas. 

Ankomst till match 

 Du skall som domare säkerställa att du går in i arenan via anvisad ingång. Trängsel får inte 

uppkomma. 

Domaromklädningsrum  

Vid varje match skall domarna ha tillgång till ett omklädningsrum där avstånd ska kunna 

upprätthållas. Domare ska sitta med helst minst en meters mellanrum. Omklädningsrummet ska ha 

tillgång till dusch samt toalett. Domarrummet, inklusive toaletter och dusch, ska vara väl städat inför 

varje match. Bara en domare i taget ska befinna sig i duschutrymme eller toalett. Handtvål och 

handsprit skall finnas i omklädningsrummet. Det är obligatoriskt att tvätta händerna med tvål och 

vatten efter varje toalettbesök. Endast pappershanddukar eller annat engångsmaterial får användas 

för att torka händerna. Domaren ansvarar att ta med sig egen duschhandduk till match. Domarna 

skall tvätta sina händer noggrant innan matcher eller periodstart samt direkt efter varje periodslut. 

Använd rikligt med handsprit! Inga personer förutom domarna får stadigvarande finnas inne i 

domarrummet. Domarvärd, domarcoach, protokollförare får bara tillfälligt upprätthålla sig i 

domarrummet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Uppvärmning  

Domarna ska genomföra sin uppvärmning med avstånd till sina kollegor och ”individuellt”. Det är inte 

tillåtet med den så kallade ”grisen”. Uppvärmning skall genomföras utomhus eller på is och väl 

avgränsat till lagen. 

Matchprocedurer  

Du skall som domare säkerställa att du inte går ut med lagen på isen. En allmänt hållen regel är att du 

skall vara först på isen om domare och något lag använder samma ingång. Ingen handskakning skall 

ske före eller efter match med kollegor, spelare, tränare eller andra. Vi skall så långt som möjligt 

undvika att jobba för nära spelarna under spelet när så inte krävs. LD ska inte gå i mellan och försöka 

avvärja ett pågående bråk. 

Domare som kommunicerar med spelare/ledare skall göra detta på behörigt avstånd. 

Domare som vill ha engångshandskar på sig har det. Detta är dock inte ett krav. 
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Incident under match  

Om domare uppvisar symtom (enligt frågeformulär) under match skall domaren snarast lämna isen 

och kontakt tas med matchläkare om sådan finns. Matchläkare och domare bedömer tillsammans 

om domaren skall avsluta uppdraget omgående. 

Efter match  

Efter match skall domarna bege sig till sitt omklädningsrum. Du skall som domare inte lämna isen 

tillsammans med lagen. Om samma in- och utgång används avvaktar domarna tills alla spelare har 

kommit från isen. Håll ett säkert avstånd. 

Vid undertecknande av matchprotokoll så sker detta med egen penna. 

 


