
Riktlinjer Covid-19 HK Aranäs 

Spelare och Ledare 

Barn och ungdom – Forsgläntan, Kaparen, Åsa, Älvsåker 

GENERELLA REKOMMENDATIONER ATT FÖLJA: 

• Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! 

• Vid minsta sjukdomssymtom, stanna hemma och meddela ansvarig ledare – gäller 

minst 48 timmar efter att man är symtomfri! 

• Tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten – Alltid före och efter match och 

använd handsprit om inte tvål och vatten finns tillgängligt! 

• Använd social distansering på minst 1 m när det är möjligt! 

TRÄNING / MATCH: 

• Föräldrar lämnar och hämtar sina barn utanför hallen. 

• Kom omklädda till träning och match! 

• Duscha och byt kläder hemma efter träning och match! 

• Uppvärmning sker utomhus i mesta möjliga mån. 

• Spelare får inte gå in i hallen förrän föregående lag lämnat hallen 

• Varje spelare har sin egen vattenflaska och ansvarar för den – dela aldrig 

vattenflaska! 

• Inga handskakningar eller ”highfive” med spelare, ledare, domare före, under eller 

efter match. 

• Vid match får endast ledare, spelare, funktionärer och där utöver 5 av lagledare 

designerade personer/lag och match (chaufförer/filmare) befinna sig i hallen – ingen 

publik!  

HANDBOLLSSKOLA: 

• Om ett barn behöver förälder för sin trygghet under träning – prata med ledarna som 

kan göra enstaka undantag i sådant fall. 

OMKLÄDNINGSRUM: 

• Endast spelare och ledare som har direkt ansvar för laget och deltar vid träning eller 

match får befinna sig i omklädningsrum med lag. 

• Omklädningsrum används framför allt för organiserad in- och utpassering. I de 

aktuella hallarna (Forsgläntan, Kaparen, Åsaskolan, ) designeras och skyltas: 

o två omklädningsrum för inpassering (vid match ett för hemmalag och ett för 

bortalag) 

o två för utpassering (vid match ett för hemmalag och ett för bortalag) 

• Lag går in i designerat inpasseringsrum 5-10 minuter för match eller träning och går 

in i hallen när föregående lag lämnat den 

• Lag lämnar hallen omedelbart efter avslutad träning eller match och går genom 

designerat utpasseringsrum för att sedan lämna omklädning och hall så snabbt som 

möjligt. 


