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Covid19 Instruktioner för innebandymatcher  

i Torpahallen för ungdomslagen 
 

På grund av COVID19 vet vi inte exakt vad som kommer gälla framöver men har gjort denna 

sammanställning som gäller tills vidare. För tillfället gäller ingen publik, för alla 

ungdomsmatcher. 

Tillåtna personer vid match i Torpahallen är:  

Spelare hemmalag och bortalag inkl. tränare/ledare samt max 5 medföljande förare från 

bortalaget. En filmare för streaming av matchen och personer till sekretariatet samt domare. 

Dörrvakter vid huvudentrén och utgångsdörren samt vid läktaren. 

• För de som vill se matchen, se sina barn/kompisar spela, informera om att vi har en 

streamingtjänst så vi har möjligheten att direktsända alla matcher. Vi kör en symbolisk 

kostnad för streamingtjänsten där en viss procent går till leverantören som 

tillhandahåller tjänsten, resten går till att stötta klubben. 

• För streaming/filmning krävs en förälder/ledare per lag som loggar in på tjänsten och 

filmar matchen. Material och instruktioner för streaming/filmning finns hos 

vaktmästaren till höger innanför huvudentrén. 

• Vi tillåter max 5 personer från bortalaget (förare som kör spelarna) att vara publik på 

balkongen/läktaren. De ska informeras om att de måste gå ut direkt när matchen är 

slut, så att nästa bortalags medföljande förare kan komma in och att de ska använda 

nödutgången på övervåningen när de lämnar. Det nya lagets medföljande släpps inte 

in på läktaren förrän den är tom. 

• Ni kan välja att, som hemmalag, att ha en dörrvakt uppe vid läktaren/balkongen som 

ser till att inga fler går in där och att de som befinner sig där håller avstånd. 

• Ni måste ha en dörrvakt vid huvudentrén som ser till att inga fler än tillåtna personer 

kommer in. Inga kompisar eller föräldrar till hemmalaget!  

Det kan vara annan aktivitet såsom dans eller Taekwondo och dessa måste vi släppa 

in. (dock får de inte uppehålla sig på läktaren).  

Hemma eller bortalaget får helst inte komma in alls innan lagen innan lämnat. Om 

väder eller liknande försvårar detta skall de hänvisas till omklädningsrum en bit ifrån 

varandra. 
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Till tränarna: 

o Inga spelare vid planen innan de tidigare lagen gått ut. Uppvärmning sker 

utanför innan tidigare lag har gått ut. 

o Undvik att använda omklädningsrummen Spelarna ska komma ombytta och 

material tas med in i hallen. 

o Alla spelare går in via huvudentrén och ut genom nöddörren vid spelargångens 

slut. 

o I periodpauserna samlas lagen i hörnen på planen, inte i omklädningsrummet. 

o Gå ut direkt efter matchen så nästa lag kan komma in och få lite tid till 

uppvärmning. Välj gärna utgången närmast nödutgången när ni går ut, ett lag i 

sänder. 

o Meddela bortalaget dessa regler i förväg, tex så de inte kommer i för god tid 

innan match blir besvikna om de inte får komma in. 

 

• Det ställs rätt höga krav på rengöring av omklädningsrummen och därför vill vi att ni 

undviker dessa i möjligaste mån. Om ni på grund av dåligt väder ändå använder 

omklädningsrum, måste ni rengöra omklädningsrummet med material (som finns hos 

vaktmästaren) innan ni går in på plan.  

• Håll avstånd till bortalaget och vistas inte i spelargången när tidigare lagen lämnar 

spelplanen. 

 


