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30 september 2020 

Handlingsplan med anledning av coronapandemin – 

arrangemang Gjensidige USM handboll F14 – steg 1 

Vi har som arrangör ett ansvar att informera om de särskilda förutsättningar som råder med 

anledning av pandemin. Informationen bygger på dokumentet Bestämmelser gällande arrangemang 

i Gjensidige USM handboll 2020/2021 - framtaget av Svensk Handboll. Informationen gäller 

deltagande lag, ledare, domare, funktionärer och volontärer som närvarar vid arrangemanget.  

I första hand gäller: Den som är sjuk, även med mycket milda symtom, stannar hemma. Insjuknar 

man under idrottsaktivitet ska man bege sig hemåt direkt. 

Som arrangör säkerställer vi: 

 God kapacitet för tillfredsställande handhygien - handtvätt med tvål och vatten 
alternativt med handdesinfektion 

 Att åtgärder vidtas så att trängsel vid entréer och omklädningsrum undviks, bl.a. görs 
detta med avspärrningsband vid inpassering, följ anvisningarna. 

 Att skyltning görs med information om enkla direktiv och råd som påminner om 
rådande situation, samt hur rådande restriktioner påverkar USM-stegets 
genomförande 

 Att deltagare (deltagande lag, funktionärer, domare) följer råd om SJÄLVSKATTNING 
enligt det som anges i Svensk Handbolls riktlinjer m a a coronapandemin. Se HÄR  

 Att riktlinjer finns för säker inpassering till hallen. Detta sker genom avsedd 
spelaringång. Vid inpassering kommer volontär att pricka av deltagarna på framtagen 
namnlista. Vid inpassering utdelas handdesinfektion. Publik som inpasserar ska också 
tilldelas handdesinfektion och därefter ska namn, telefonnummer antecknas i 
loggbok. Uppgifter hanteras i enlighet med vad som anges i GDPR-lagstiftningen  

 Att möjlighet finns för noggrann handhygien alternativt tillgång till handdesinfektion i 
anslutning till matchförberedelserna  

 Att tävlingsledningen har mandat att ta beslut om begräsningar gällande antalet 
personer i lokalen om det anses vara tveksamt utifrån Svensk Handbolls 
bestämmelser och andra råd från ansvariga myndigheter  

 Att funktionärer och volontärer, som också får befinna sig i lokalen, har en tydligt 
definierad roll och ska fylla en praktisk funktion så att arrangemanget ska kunna 
genomföras på ett säkert och professionellt sätt. Det kan ex vis handla om 
matchvärdar, speaker eller personer som sköter webbsändningar  

      VÄND 

https://www.svenskhandboll.se/globalassets/svenska-handbollforbundet-vasterbottens-handbollforbund2/2020-2021/tavling/corona/corona-gjensidige-usm.pdf
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Fortsättning - Handlingsplan med anledning av coronapandemin 

 Att det finns uppmanande information att i möjligaste mån hålla avstånd till 
varandra 

 Att de två lagen, domarna och funktionärer inte äntra och lämnar spelytan genom 
samma passage 

 Att det finns avsedda omklädningsrum till respektive deltagande lag, domare och 
funktionär/volontär - och att dessa rum är uppmärkta. Eftersom sidolokal inte kunnat 
ordnas ses omklädningsrummen ÄVEN som uppehållsrum mellan matcher 

 Att det maximala antalet publik är 50 personer. Deltagande lag, domare, funktionärer 
och volontärer räknas INTE som publik. Samtliga åskådare ska vid inpassering och 
utpassering använda handdesinfektion. Avstånd om två meter ska hållas mellan olika 
sällskap. Ingen publik får placeras närmare än två meter från spelytan. 

 

Handlingsplanen SKA genomläsas av  

deltagande lag/ledare, domare, funktionärer och 

volontärer som deltar i arrangemanget. 

 

Tävlingsledningen Gjensidige USM handboll F14 

Stavsten HK Ungdom 

 


