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Covid-19 - Instruktioner för träning och match i Lundenhallen / Torpahallen  

På grund av Covid-19 gäller för tillfället begränsat publikantal för alla matcher. 

 

IBK Göteborgs organisation och bemanning - tillåtna personer vid match: 

Spelare hemmalag och bortalag inkl. tränare/ledare. filmare för streaming av matchen, personer till 

sekretariatet, domare, dörrvakter vid huvudentrén, utgångsdörren och vid läktaren samt publik.  

Torpahallen 

• Entrévärd 1 - 2 st 

• Publikvärd 1 st 

• Sekretariat 3 st 

• Cafépersonal 2 st 

Lundenhallen 

• Entrévärd 2 - 3 st (kontrollera all publik så att de har giltigt Covidpass) 

• Publikvärd 1 - 2 st 

• Sekretariat 3 - 4 st 

• Cafépersonal 2 st 

• Sargvakt 4 - 8 st (allsvenska matcher) 

Maxantal publik:  

Torpahallen 30 personer.  

Lundenhallen 150 personer (uppvisande av giltigt covidpass och legitimation) 

• För de som vill se matchen har vi en streamingtjänst och möjligheten att följa aktuell match. 

• För streaming/filmning krävs en person som loggar in på tjänsten och filmar matchen. Material 
och instruktioner för streaming/filmning finns hos vaktmästaren i Torpahallen.  

• Publiken ska informeras om att de måste gå ut direkt när matchen är slut, så att nästa lags publik 
kan komma in och att de ska använda nödutgången på övervåningen när de lämnar (gäller 
Torpahallen). De nya lagens publik släpps inte in på läktaren förrän den är tom. 

• Det ska finnas en publikvärd vid läktaren/balkongen som ser till att inga fler går in där och att de 
som befinner sig där håller avstånd 

• En entrévärd ska finnas vid huvudentrén som ser till att inga fler än tillåtna personer kommer in. 
Det kan vara annan aktivitet såsom dans eller Taekwondo och dessa måste vi släppa in. (dock får 
de inte uppehålla sig på läktaren). 

• Spelare till nästa match får inte komma in till planen innan de föregående lagen lämnat.  
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Till tränarna:  

• Inga spelare vid planen innan de tidigare lagen gått ut.  

• Uppvärmning sker utomhus innan tidigare lag har gått ut från planen.  

• Undvik att använda omklädningsrummen. Spelarna ska komma ombytta och material tas med in 
i hallen.  
Om ni på grund av dåligt väder ändå använder omklädningsrum, måste ni rengöra 
omklädningsrummet noggrant med material (som finns hos vaktmästaren) innan ni 
tömmer/lämnar rummet för dagen.  

• Damallsvenska laget får vid match använda omklädningsrum. 

• För övriga seniorlag gäller ombyte hemma. (Födda tidigare än 2002) 

• Ungdomslagen födda 2002 och yngre får använda omklädningsrummen som vanligt, 
men undvik trängsel. 

• Alla spelare går in via huvudentrén och ut genom nöddörren vid spelargångens slut.  

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

• 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. (för att undvika trängsel). 

• Publik går ut genom nödutgång längst bort på läktaren (Torpahallen) 

• 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.  

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

 


