Sollentuna 2021-02-17

Välkomna till Sollentuna Handboll och Sollentuna Sporthall
Speciella tider kräver speciella rutiner. Dessa rutiner gäller för lag som deltar i tävling i Sollentuna
Sporthall. Vi behöver ert samarbete för att göra besöket möjligt.

Rutiner vid besök


Vid ankomst till Sollentuna Sporthall ska truppen hållas samlad. Välj en plats med tillräckligt
avstånd till andra trupper och så att passage för andra besökare ej förhindras.



Då hela truppen är samlad (inklusive ledare), söker en ledare kontakt med matchvärd. Matchvärd
finns ca 20 meter in i Sporthallen i omedelbart anslutning till a-hallen (stora hallen). Platsen är
markerad med Sollentuna Handbolls beachflagga och bord.



Lagets spelare och ledare betraktas som tävlande från tidpunkt då laget samlats i Sporthallen tills
det att match genomförts och laget lämnat Sporthallen



Laget kommer att tilldelas omklädningsrum, men får enbart användas för samling och samtal
med laget



Duschning är ej tillåtet



Tävlande får enbart uppehålla och förflytta sig tillsammans med truppen. Det är ej tillåtet för
enskilda tävlande att avvika från truppen för att tex handla i cafeterian.



Toalettbesök, kontroll av utrustning, håruppsättningar, fotograferingar etc ska göras i samband
med samling eller i omklädningsrum



Om tävlande trots ovanstående måste lämna truppen ska detta ske i samråd med matchvärd



Tävlande som lämnar truppen får avvisas från Sporthallen av matchvärd



Uppvärmning får endast ske på plan eller utomhus. Uppvärmning är ej tillåten i korridor.



Förflyttning mellan omklädningsrum och uppvärmning utomhus leds av tränare



Tävlande ska använda den handsprit som finns utplacerad och ska inför och efter match tvätta
händerna



Fysiskt avstånd ska hållas vid förflyttningar i Sporthallen och hänsyn ska visas mot andra trupper
och personer som finns i Sporthallen

Publik


Enbart tävlande, funktionärer, domare och ytterligare fem ytterligare personer i
matchorganisationen (tex. Föräldrar som skjutsar)



Åskådare som inte är i sällskap ska sitta med minst två stolars avstånd från annan åskådare



Åskådare ska sitta ner under besök på läktaren och förflyttning mellan olika platser är ej tillåtet



Det är ej tillåtet att uppehålla sig på nedersta bänkraden



Läktarsektion vänster används av hemmapublik från Sollentuna Handboll. Åskådarna
använder den vänstra entrén in till läktaren.



Läktarsektion höger används av gästande publik. Åskådarna använder den högra entrén (närmast
Medleys café) in till läktaren.



Vid fall där Sollentuna Handboll ej deltar i match avgör matchvärd hur publik ska placeras



Alla som arbetar med arrangemanget bär väst eller Sollentuna Handbolls profilkläder



För tävlande från olika trupper, domare, funktionärer och publik gäller att inpassering inte får ske
samtidigt. Alla berörda ska ta ansvar för att så sker. Inpassering ska ske med en sådan
tidsförskjutning att lämplig fysisk distansering kan upprätthållas.

