Lathund för Matchvärdar i Corona tider.
✓ Hämta Corona korgen i bollförrådet (desinfektionsmedel
och desinfektionsmedel)
✓ Hämta ett bord och ställ fram vid entrédörren med
handspriten på.
✓ Samla hela laget utanför och Välkomna dom och berätta
vad som gäller och räkna in de extra föräldrarna.
Vad som gäller:
Laget får vara i omklädningsrummet innan och mellan
matchen och vi använder inte duscharna. Se till att inte
lagen går ut tillsammans. Är det match inne på planen så
är det ok att värma upp utan boll i korridoren på ena
sidan
✓ Se till att de spritar av sina händer innan de går in.
✓ Se till att de tar av sig skorna och bär med dom in i
omklädningsrummet.
✓ Se till att detta följs:
- På planen: Lagen, Ledarna, 2 föräldrar som sitter i
sekretariatet och 2 domare.
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- Borta laget får ha med 5 föräldrar utöver laget.
- HKC – Har på plats 5 föräldrar runt matchen som är
matchvärdar samt filmare.
✓ Om publik kommer hänvisa bort dom.
✓ Se till att dörren in till idrottshallen är låst.
✓ Se till att utpassering från anläggningen inte bör ske
samtidigt för alla lagen.
✓ Se till att kaffe finns att bjuda på 😊
✓ När nästa lag kommer. Samla det nya laget och
välkomna och berätta vad som gäller ´Se till att nya lag
som kommer går in via omklädningsrummen. HKC lagen
håller till i Klubbstugan under sin vila.
✓ Vid överlappning av matchvärdar - Se till att vara på
plats 1 h innan matchen. De som har match avslutar och
ser till att de lagen åker iväg de nya Lagens matchvärdar
ser till att följa detta dokument från början.
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EX på ett flödesschemaLag 1 Lag 2 Lag 3
✓ Lag 1 spelar mot lag 2 undertiden kommer lag 3 och
vissas in i omklädningsrummet.
✓ När denna match är slut går Lag 1 ut i klubbstugan under
deras uppehåll.
✓ Lag 2 och 3 möter varandra. Lag 1 värmer upp i
korridoren och har med sina grejer från klubbstugan och
går sedan in i ett tomt omklädningsrum och väntar på att
lag 2 lämnat planen.
✓ Lag 2 lämnar anläggningen.
✓ Under tiden lag 1 och lag 3 spelar match kommer näst
Seriespel – Domare - Funktionärer och lag. Lag 1 (hemma
laget) går in i klubbstugan Lag 2 visas in i tomt
omklädningsrum. Domarna visas in i eget
omklädningsrum. Fösta lag 1 (hemma laget) och lag 2 lämnar
hallen tillsammans med domare.
Dom 5 föräldrarna som är med motståndarlaget får hänga
med laget under pausen in i omklädningsrummet eller gå ut.
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