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 kan kalla in er när det är dags, speciellt vid
dåligt väder då ni kanske väntar i bilarna.
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.
Omklädningsrum
Inför matcher bör era spelare vara ombytta innan ankomst, och i möjligaste mån ska inte
omklädningsrum användas, speciellt om ni bara har en kortare resa för att komma till oss.
Det kommer att finnas handdesinfektion i anläggningen.
Om omklädningsrum måste användas ska avståndet mellan hemmalag och bortalag göras så stort
som möjligt.
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
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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. Även var tekniskt möte ska
vara samt klockslag för det ska meddelas. (Endast Division 1 Herrar)
De båda lagen kommer att släppas in vid olika tidpunkter för att säkerställa distansering
Handdesinfektion ska ske absolut senast i omklädningsrum, om möjligt tidigare.
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. Denna destrueras efter hand som vi inte har nytta av den
längre.

Tekniskt möte (gäller division 1 Herrar)
Ska i möjligaste mån ske utomhus då nära kontakt sker mellan personer som kommer från
geografiskt skilda områden. Vårt klubbrum är för litet för att kunna följa FHM direktiv. Ett alternativ
kan vara att sitta i kafédelen. Endast om vädret inte tillåter tekniskt möte utomhus så sker mötet
inomhus.
Matchen
Deltagande lag, 2 funktionärer, 2 domare och ev. delegat får vara i hallen. Laget är per definition de
som är inskrivna i matchprotokollet.
Följande gäller för rollerna som får vara i hallen:
Roll
Lag

Antal

Utöver Lag

Max 5 personer

Matchvärdar och volontärer

Svenska Handbollsförbundet

Max 3 personer

Skånska Handbollsförbundet
HK Ankaret
Tennisvägen 2
237 41 Bjärred

Max 3 personer
hkankaret.se

Kommentar
Alla som är inskrivna i
matchprotokoll
Alla roller och namn ska anges
vid ankomst, ex busschaufför.
Dessa räknas som del av publik
med förtur till publikplats.
Det antal som krävs för att
genomföra matchen på ett
säkert och professionellt sätt.
Ska anmälas i förväg och vara
namngivna, räknas inte in i
totalt antal personer i hallen
Samma regler som för SHF
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Ljud och Bild
Journalister

Det antal personer som krävs

Bortapublik

Max 10 personer

Ska ges möjlighet till
distansering från övriga.
10 platser är reserverade för
bortapublik

Publikens ankomst
Tillsvidare gäller att alla tävlingsmatcher som arrangeras av distriktsförbund eller Svenska
Handbollförbundet kan spelas med publik. Publik är i skrivande stund tillåten med totalt 50 personer
utöver de personer som tillhör laget. Observera att busschaufförer, och föräldrar som kör räknas som
publik och har förtur till publikens totala platser.
Fördelningen kommer att vara 10 personer för bortalaget och 40 för hemmalaget. I händelse av att
bortalagets publik är färre än totalt 10 (inkl chaufförer m.m.) fördelas dessa platser till hemmalaget.
Bortapublik får sitta i högra sektionen. Observera att den nedersta raden inte får användas för att vi
ska kunna ha 2 meter mellan spelare och publik.
Kiosk
Ingen kiosk eller annan försäljning kommer att ske.
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
Först efter att spelarna har lämnat hallen kan bortapublik lämna hallen genom nödutgången på
hallens södra gavel. Samtidigt kan hemmalagets publik lämna genom huvudingången. Det är inte
tänkt att mingel efter matchen ska ske utanför caféet utan 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.
SolidSport för att se matchen live hemifrån
Vi håller på att bygga upp en lösning tillsammans med SolidSport där vi kommer att kunna sända våra
matcher live. Detta är dock under uppbyggnad och kommer att finnas tillgängligt lite senare.
Titta in på https://solidsport.com/hkankaret för senaste status. Det är respektive lag som ansvarar
för om matchen spelas in eller ej. Kolla med lagledare om matchen kommer att sändas live.
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