
Riktlinjer för ungdomsmatcher som arrangeras av IFK Nyköping  2020-10-01 

 

I det här dokumentet beskriver vi hur IFK Nyköping arbetar med matcharrangemang utifrån rådande 

omständigheter med Covid-19. 

Vi följer rekommendationer och riktlinjer som finns ifrån Folkhälsomyndigheten, Svenska- och 

Mellansvenska handbollförbundet, Riksidrottsförbundet samt Nyköpings kommun. 

Denna information skickas ut till samtliga föreningar som har lag i samma serier som IFK Nyköping 

och läggs även upp på www.ifknykoping.se. 

 

Självskattning: 

Varje lag ansvarar för att spelare/ledare/funktionärer/chaufförer etc. har kännedom om riktlinjerna 

kring självskattning, genomförandet av självskattning och vid eventuell sjukdom/symtom stannar 

man hemma. Dessutom att man stannar hemma två dagar efter tillfrisknande. 

Se sidan 3 i detta dokument för hur självskattningen ser ut. 

Förberedelse: 

Enligt riktlinjerna från MsHF och SHF 

- Så ska deltagarna byta om till matchkläder före avresa till anläggningen. 

- Omklädningsrum ska i möjligaste mån inte användas. Vi kommer att tillhandahålla ett 

omklädningsrum per lag. Efter matchen finns det möjlighet till att duscha och byta om i 

omklädningsrummet som laget blivit tilldelat, men rekommendationen är att det sker hemma. 

Publik: 

Följande riktlinjer gäller för de olika hallarna. 

Det är matchvärden i respektive match som har i uppdrag att detta följs. 

Matchvärden har rätt att neka personer att komma in i anläggningen. 

Deltagande lag, matchvärd, två domare, två funktionärer, eventuell person som livesänder matchen 

på webben, räknas inte som publik. 

Rosvalla A-hall & Nyköpings sporthall: 

 

Här gäller begränsningen 50 åskådare. 

Gästande lag har rätt till 5 st. medföljande åskådare utöver spelare och ledare, ifall detta krävs i form 

av exempelvis chaufförer. Dessa personer ska meddelas till matchvärden vid ankomst. 

Hemmalag får tillgång till de resterande 45 platserna. 

Då läktaren är stor så finns det gott om utrymme att sprida ut sig, så vi önskar att man som åskådare 

tänker på detta.  

Inpassering i Rosvalla A-hall för deltagande lag/domare/funktionärer sker via dörren in på kortsidan.  

Efter matchen så lämnas hallen via dörrarna vid mittlinjen.  

Detta för att undvika trängsel vid inpassering av de nya lagen till kommande match. 

 

 

 

http://www.ifknykoping.se/


Rosvalla B-hall: 

 

Denna läktare är betydligt mindre och därför är det önskvärt att vi försöker minimera antalet 

åskådare till varje match.  

Gästande lag har rätt till 5 st. medföljande åskådare utöver spelare och ledare, ifall detta krävs i form 

av chaufförer. Dessa personer ska meddelas till matchvärden vid ankomst. 

Hemmalaget får ha en person per deltagande hemmaspelare på läktaren om så önskas. 

(Exempel: hemmalaget har 14 spelare med i matchprotokollet och får således ha 14 personer i 

publiken). 

Tänk på att sprida ut er i så stor utsträckning som möjligt. 

Om det är match i hallen före er match så behöver hallen tömmas, innan deltagare & åskådare till 

den nya matchen får gå in i hallen. Undvik onödig trängsel vid dörrarna. 

Läktaren står nära sidlinjen, detta innebär att den nedersta läktarraden inte ska användas. 

B-hallen har två dörrar, den närmast trapphuset används som ingång till hallen och den bortre 

dörren (Dörren närmast C-hallen) används som utgång efter matchen. 

 

Rosvalla C-hall: 

 

I denna hall tillåts ingen publik tillsvidare, då den saknar läktare och publiken hamnar då för nära 

spelplanen enligt gällande riktlinjer. 

Upp till 5 personer från gästande lag som har agerat chaufförer för laget, tillåts att vara publik. 

Dessa personer ska meddelas till matchvärden vid ankomst. 

 

Rosvalla Multihall: 

 

I denna hall tillåts ingen publik tillsvidare, varken under träning eller match, eftersom det oftast 

förekommer annan aktivitet inne i arenan parallellt med handbollen på bollplanen. 

Upp till 5 personer från gästande lag som har agerat chaufförer för laget, tillåts att vara publik. 

Dessa personer ska meddelas till matchvärden vid ankomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Självskattning 

Nedastående självskattning ska genomföras av samtliga deltagare, ledare, funktionärer, domare, 

volontärer & åskådare före avresa till anläggningen! 

Har du: 

En kroppstemperatur över 37,5 grader? 

Halsont? 

Hosta? 

Huvudvärk? 

Illamående? 

Diarré? 

Muskelvärk (ej träningsvärk eller smärtor från tidigare skada)? 

Andra symtom? 

  

Svarar man ja på någon av ovanstående frågor, så ska man inte åka till 

träningen/matchen/anläggningen. 

Deltagare under 18 år = Vårdnadshavare ansvarar för att självskattningen genomförs. 

 

 

 

Varmt välkomna på match hos oss! 

 

 


