Välkomna till HK Ankaret och Borgebyhallen
Den här informationen har vi tagit fram för att alla våra gästande lag ska få en så bra upplevelse av
besöket hos oss.
Syftet med den här informationen är att ni i förväg ska veta vad som gäller hos oss när ni kommer
och för att minska möjlig spridning av COVID-19.
Alla sporthallar har olika förutsättningar för att göra en bra och säker handbollsupplevelse och det
här är vår tolkning av Svenska Handbollsförbundets skrivelse Bestämmelser gällande nationella
tävlingsmatcher i handboll samt allmän information .
Om vi tillsammans följer dessa handfasta instruktioner och regler så tror vi att både vi och ni bidrar
till minskad smittspridning.
Läs igenom noga och sprid detta till alla i behov inför ert besök hos oss. Har du frågor eller
funderingar inför ditt besök ho oss, kan du maila info@hkankaret.se
Inför att ni ska komma till HK Ankaret
Vi förväntar oss att ni har gjort tillräckliga kontroller i syfte att säkra att endast friska och
symptomfria spelare, tränare och övriga anhöriga till laget kommer till oss.
HK Ankarets Matchvärd
Matchvärden hos oss kommer att hjälpa er under hela ert besök. Räkna med att ni får vänta utanför
tills hallen är tillgänglig för er. Det kan pågå match i hallen, som gör att ni inte kan komma in lika
tidigt som vanligt. Anmäl till oss att ni har anlänt, så att vi vet att ni är här och kan kalla in er när det
är dags, speciellt vid dåligt väder då ni kanske väntar i bilarna.
Ert tilldelade område
Varje lag tilldelas ett eget omklädningsrum, område eller annan zon för ombyte. Om vädret inte
tillåter att vara utomhus mellan matcherna ska lagen i möjligaste mån hålla till i sin tilldelade
område.
Uppvärmning
Eftersom vi bara har en hall att tillgå, så uppmanar vi er till att kunna göra uppvärmning utomhus. Så
fort hallen är tom kommer vi att släppa in er.
Funktionärer
Alla våra funktionärer har ett ansvar att följa FHM’s direktiv. Vi förväntar oss att de som kommer hit
är friska och utan symptom.
Vid ankomst
Vår matchvärd tar emot laget utanför Borgebyhallen. Dörren är låst för att förhindra att obehöriga
kommer in. Vid insläpp ska samtliga spelare och tränare släppas in till sin plats/till sitt
omklädningsrum och ansvarig tränare visas var ingång ska ske till hallen.
Handdesinfektion ska ske absolut senast i omklädningsrum, om möjligt tidigare.
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Smittspårningslista
Matchvärden tar emot en smittspårningslista på alla gästande spelare, tränare och anhöriga av
gästande lag. Den ska innehålla namn och telefonnummer på alla som följer med laget. Matchvärden
postar den i HK Ankarets lokala brevlåda. Dessa kommer att förstöras efter hand som vi inte har
nytta av den längre.
Matchen
Spelande lag, tränare och 2 domare får befinna sig på/vid planen under matchtid.
Publik
Vi kommer tyvärr inte att kunna ta emot publik under våra sammandrag. Som publik anses även
skjutsande föräldrar.
Läktare
Läktaren får användas. Placering på respektive sida ska göras så att distansering kan ske. 2 stolar
emellan och inte på nedersta raden för att då kan vi inte garantera distansering till spelarna
Kiosk
Ingen kiosk eller annan försäljning kommer att ske under sammandraget.
Deltagarna lämnar hallen
Samma väg ut ur hallen som in i hallen gäller. Alla ska kunna lämna med tillräckligt avstånd och med
tidsförskjutning.
Publiken lämnar hallen
All publik förväntas lämna byggnaden direkt efter match.
Omklädningsrum efter match
Vi uppmanar spelare att om möjligt inte använda duscharna. När det är längre resor tillbaka för
bortalaget kan dock duscharna användas såklart.
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