
 

 
 

 

Inledningsord från Svenska Innebandyförbundet  

”Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och varje enskild arrangör har ett ansvar att inte 
äventyra hälsan för våra utövare eller övriga samhället. Dessa riktlinjer är utformade för att 
Svensk Innebandy ska bidra till att minska risken för smittspridning hos våra utövare och i 
samhället i stort. Att Svensk Innebandy visar att vi kan ta ansvar och genomföra våra 
arrangemang på ett säkert sätt är viktigt för vår trovärdighet och för att vi ska kunna 
fortsätta att bedriva vår verksamhet långsiktigt och hållbart över tid, samtidigt som vi 
skyddar den sportsliga integriteten. Förutsättningar på respektive nivå och spelplatserna i 
tävlingsverksamheten ser olika ut och därför måste alla hjälpas åt att hitta de bästa och 
säkraste lösningarna vid varje tillfälle” 
 
 
Inledningsord från RA19 och RIK IB Styrelse 

Mot denna bakgrund har RA19 och RIK IB styrelser fattat beslut om att tills vidare spela utan 
publik på alla barn- och ungdomsmatcher. Vi tillåter publik max 50 personer på läktaren i 
Rosershallen och 32 i Ekillahallen för våra representationslag. H1, H2, D1 och JAS. Vi kommer 
att följa Folkhälsomyndighetens uppdateringar och kan komma att ändra detta beslut med 
omedelbar verkan om det kommer nya riktlinjer kring arrangemang.  
OBS! 50 personer i publik är inte en allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av 
regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst 
eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa 
en sammankomst som strider mot förordningen. 
 
Läs mer om detta här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forbud-mot-allmanna-
sammankomster-eller-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-50-deltagare/  
 
 
Det är vi som förening och arrangör av match som bär ansvaret att givna riktlinjer följs. Detta 
dokument beskriver de rutiner vi kommit fram till och hoppas ska fungera för att vi ska 
kunna vidta lämpliga åtgärder i våra respektive hallar. Allmänt råder det sunda förnuftet. 
Ingen av oss vet mer än någon annan om detta, och vi har alla lika stort ansvar för att stoppa 
smittspridningen. Situationen i Sverige kan drastiskt och snabbt förändras och vi kan väldigt 
snabbt ställas inför nya beslut. Tillsammans får vi göra vårt bästa att reda ut den här 
situationen. 
 
 
 
 
  

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fartiklar%2F2020%2F03%2Fforbud-mot-allmanna-sammankomster-eller-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-50-deltagare%2F&data=02%7C01%7C%7Cfacf3b827b8c4f71e7a708d86379d583%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368722207164920&sdata=c5rhQeTjPgo4dyCEvkSL2BfZP5i%2B1ZYVauA2wDR48rM%3D&reserved=0
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Generella råd för att minska smittspridning i samband med 
idrottsaktivitet  

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna 
hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet 
ska man gå hem direkt.  

• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.  
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.  
• Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis 

gymutrustning, efter varje persons användning.  
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god 

handhygien.  
 
 

Du kan ha ett eller flera av följande symtom  

• hosta  
• feber 
• andningsbesvär 
• snuva  
• nästäppa  
• halsont  
• huvudvärk  
• illamående  
• värk i muskler och leder  
• magont och diarré  

• förlorat lukt- och/eller smaksinne 
  



Barn-och ungdomsmatcher generella riktlinjer för båda hallarna 

• Utse gärna en matchvärd i laget som är extra påläst på detta dokument. 
 

• Matchvärdens uppgift är att se till att gästande lag och domare välkomnas och får 
gällande information kring riktlinjerna för matchen, som var de kan byta om och värma 
upp, var man kan tvätta händerna och var det finns handsprit. 
 

• Matchvärden för ett smittspridningsprotokoll (se bilaga)  
Där ska alla skrivas upp som inte står med på ett matchprotokoll. Dvs. funktionärer till 
sekretariat, sargvakter och transportörer.  
För att underlätta för motståndarlagen när det gäller de yngre lagen så 
rekommenderas att fylla ut matchprotokollets ledarplatser (5) med föräldrar och 
markera dem som ledare på läktaren. Vidare så finns möjligheteten att skriva upp 6 
personer som ”transportörer” - dvs. de föräldrar som kör sina barn till matcherna.  

• Använd ”Matchkallelse i IBIS” för att informera om vad som gäller inför er match och 
hur vi arbetar med att följa riktlinjerna (enligt ovan) 
 

• Lagen som skall spela match efter andra lag, väntar i omklädningsrummen tills planen 
är tom. 
 

• Kom ombytt och åk utan att duscha. 
 

• Vid ankomst till hallen spritar man sina händer, detta gäller även innan man går in på 
plan 
 

• Gör inga sidbyten om inte tydliga nackdelar för ett lag finns 
 

• Ingen kafeteriaförsäljning 
 

• Hälsa på varandra och domaren på ett sätt där ni inte rör varandra 
 

• Sekretariatet städas och torkas av ordentligt före och efter match 
 

Förslag på text i ” Matchkallelse IBIS”  
Rosersberg Arlanda IBK hälsar Gästande lag XX och domarna XX välkomna till match i xx -serien 
Dag, datum tid och var  
Vi spelar i Marin/Marin/Marin 
Följande gäller med anledning av Covid 19: vi spelar publikfritt (gäller ej representationslagen) 
- Stanna hemma om du är sjuk 
- Håll avstånd 
- Kom gärna ombytt 
- Sprita händer när du kommer och innan du går in på planen (kommer finnas i hallen) 
- Vi finns på plats från kl XX (förslag är max 45 min innan) och en matchvärd kommer möta er för att 
släppa in ert omklädningsrum och ge er instruktioner som gäller i vår hall 
- Medföljande transportörer 6 st kommer hänvisas till anvisad plats och skrivas upp i 
Smittspårningsprotokoll. 
 
Vid frågor, kontakta: xx 
Kom ihåg att lägga in laguppställning i IBIS i god tid före match. 
Välkomna! 



Barn- och ungdomsmatcher i Ekilla hallen  

Omklädningsrum 1 och 2 Hemmalag  
Omklädningsrum 3 och 4 Gästandelag  
Hemmalaget går in via stora entrén och gästande lag direkt in i respektive omklädningsrum 
(3 eller 4) om möjligt annars via huvudentrén. Matchvärd möter upp och öppnar. 
Lag i omklädningsrum 1 använder huvudentrén.  
 
Uppvärmning sker i största möjliga mån utomhus, alternativt i korridor utanför 
omklädningsrummen.  
Utgång efter match sker via omklädningsrummen 2,3 och 4 och via huvudentrén för lag som 
byter om i omklädningsrum 1, tänk på avståndet. 
 
Gästande lags medföljande hänvisas av matchvärd att använda bortaläktaren och 
uppmarkerade platser 
Hemmalaget medföljande hänvisas av matchvärd att använda hemmaläktaren och 
uppmarkerade platser 
 
Domare 
Om ej ombytta, visar matchvärden till stora toaletten vid kiosken.  
 
Smittspårningsprotokollen sparas hos matchvärden/lagledaren  
 
Handsprit kommer att stå utställda i hallen, om de inte finns framme står det fler i 
klubbrummet.  

Representationslagsmatcher i Ekilla hallen – publik 32 personer  

Omklädningsrum 1 och 2 Hemmalag  
Omklädningsrum 3 och 4 Gästandelag  
Hemmalaget går in via stora entrén och gästande lag direkt in i respektive omklädningsrum 
(3 eller 4) om möjligt annars via huvudentrén. Matchvärd möter upp och öppnar 
Lag i omklädningsrum 1 använder huvudentrén.  
 
Uppvärmning sker i största möjliga mån utomhus, alternativt i korridor utanför 
omklädningsrummen.  
 
Utgång efter match sker via omklädningsrummen 2,3 och 4 och via huvudentrén för lag som 
byter om i omklädningsrum 1, tänk på avståndet. 
 
Gästande lags medföljande hänvisas av matchvärd att använda bortaläktaren och 
uppmarkerade platser 
Hemmalaget medföljande hänvisas av matchvärd att använda hemmaläktaren och 
uppmarkerade platser 
 
 
 



Smittspårningsprotokollen sparas hos matchvärden/lagledaren  
 
Handsprit kommer att stå utställda i hallen, om de inte finns framme står det fler i 
klubbrummet.  
 
Domare 
Om ej ombytta visar matchvärden till stora toaletten vid kiosken.  
 
Funktionärer på plats som ska stå med i Smittskyddsprotokollet 
Sekretariat 2 personer 
Hallansvariga 2 personer 
Matchvärd /Dörrvakt/närvarolista 2 personer 
Sargvakter 3-4 personer 
Film 1 personer  
Liverapportering 1 person   
Kiosk 2 personer  
Biljettförsäljning 1-2 personer 
 
Kiosken: 
Öppna kiosken och ställ fram ett bord vid sidan av kiosken med kaffe, läsk och hembakat  
Utgång publik använd stora entrén, tänk på avståndet. 
  



Barn- och ungdomsmatcher i Rosershallen  

Hemmalag – Omklädningsrum 4 – se blå fyrkant. 
Ingång och utgång via dörren i korridoren mot konstgräset.  
 
Bortalag – Omklädningsrum 1 – de rosa fyrkant.  
Ingång och utgång via huvudentrén.  
 
Nycklar till omklädningsrummen finns i nyckelskåpet i domarrummet mitt emot kafeterian. 
 
Är det matcher efter varandra används omklädningsrum 3 för hemmalag och 
omklädningsrum 2 för bortalag för matchen direkt efter.   
 
Om det är fler än två matcher samma dag, skall det hemmalag som spelat klart sin match se 
till att de av dem och motståndarlaget använda omklädningsrum är rena. Torka av handtag 
på alla dörrar med ytdesinfektion och se till att det ser fräscht ut.   
 
Uppvärmning sker i största möjliga mån utomhus.   
 
Gästande lags medföljande hänvisas av matchvärd att använda till läktaren mellan entré och 
domarrummet. Se grön fyrkant.  
 
 
Hemmalagets medföljande/funktionärer hänvisas av matchvärd till läktaren längst bort mot 
sargförrådet – se lila fyrkant.  
 
 
Domare – se röd fyrkant.  
Hänvisas till omklädningsrummet mellan läktare 2 och 3. Öppnas med ”tag”.  
Där skall det finnas 1 flaska med handsprit tillgänglig för domarna. 
 
Se skiss över Roserhallens indelningar längre fram i dokumentet 
 
Sekretariat 
Det finns det flaskor med ytdesinfektionsmedel i samma skåp som poängtavlan hämtas. Var 
noga med att ställa tillbaka flaskan i skåpet efter användning så nästa lag har chansen att 
desinficera poängtavlan. 

Smittspårningsprotokollet  
Protokollet lämnas efter varje match i brevlådan på Kadettvägen 1B, Åsa Uddén. Det finns 
extra protokoll i skåpet där poängtavlan ligger. 

Handsprit kommer att finns att använda till träningar och matcher, står i domarrummet vid 
cafeterian. Använd och ställ tillbaka och återkoppla till Åsa Uddén när det börjar ta slut. Det 
kommer inte att finnas handsprit i Råbergshallen utan det hämtas i Rosershallen.  

 



Representationslagsmatcher i Rosershallen – publik 50 personer 

Hemmalag – Omklädningsrum 4 – se blå fyrkant. 
Ingång och utgång via dörren i korridoren mot konstgräset.  
 
Bortalag – Omklädningsrum 1 – de rosa fyrkant.  
Ingång och utgång via huvudentrén.  
 
Uppvärmning sker i största möjliga mån utomhus.   
 
Gästande lags medföljande hänvisas av matchvärd att använda till läktaren mellan entré och 
domarrummet. Se grön fyrkant.  
 
 
Hemmalagets medföljande/funktionärer hänvisas av matchvärd till läktaren längst bort mot 
sargförrådet – se lila fyrkant.  
 
 
Domare – se röd fyrkant.  
Hänvisas till omklädningsrummet mellan läktare 2 och 3. ”tag” alt. kod 1921.  
Där skall det finnas 1 flaska med handsprit tillgänglig för domarna. 
 
Publik – Publiken släpps in tidigast 40 minuter innan och senast 5 min innan utsatt 
matchstart och efter det är det stängda dörrar. Entré sker genom huvudentré och dörrvärd 
meddelar vilken sektions som respektive person skall sitta.  
 
Biljettförsäljning sker genom endast i förskott genom Fredrik Raschke och det är 
uppmarkerade platser i hallen.  
 
Kafeterian kommer att öppna kort innan publiken är välkomna in i hallen. Instruktioner kring 
flödet i kafeterian kommer att hanteras på plats av evenemangsgruppen.  
 
Smittspårningsprotokollet  
Om inte Åsa är på plats som ”ansvarig” för arrangemanget i form av placering och 
smittspårningsprotokoll så uppförs ett sådant och lämnas efter varje match i brevlådan på 
Kadettvägen 1B, Åsa Uddén. Det finns extra protokoll i skåpet där poängtavlan ligger. 

Handsprit kommer att finns att använda till träningar och matcher, står i domarrummet vid 
cafeterian. Använd och ställ tillbaka och återkoppla till Åsa Uddén när det börjar ta slut. Det 
kommer inte att finnas handsprit i Råbergshallen utan det hämtas i Rosershallen.  

Se skiss på nästa sida.  



 



 
 
 

ARRANGEMANG UNDER COVID 19 
Dokument för säkerhet och eventuell smittspårning i samband med seriespel 

 
 
Datum:       
 
Arrangerande förening:     
 
 

Funktion Namn Mobilnummer 

Säkerhetsansvarig   

Matchvärd   

Dörrvakt 1   

Dörrvakt 2   

Sekretariat 1   

Sekretariat 2   

Sekretariat 3   

Sekretariat 4   

Sargvakt 1   

Sargvakt 2   

Sargvakt 3   

Sargvakt 4   

Sargvakt 5   

Sargvakt 6   

Sargvakt 7   

Sargvakt 8   

Film   

Produktion   

Foto   

Media 1   

Media 2   



Kiosk 1   

Kiosk 2   

Städ   

Vaktmästare   

Hallpersonal   

Chaufför bortalag 1*   

Chaufför bortalag 2*   

Chaufför bortalag 3*   

Chaufför bortalag 4*   

Chaufför bortalag 5*   

Chaufför bortalag 6*   

Representant StIBF 1   

Representant StIBF 2   

Domarobservatör   

Domare 1   

Domare 2   

 
*Gäller ej seniormatcher. 
 
Spelare (max 20 personer) och ledare (max 5 personer) för hemma och 
bortalag identifieras genom att en kopia på matchprotokollet häftas 
fast vid detta dokument. 
 
 
Tänk på att Ni som förening alltid måste göra en riskbedömning i 
samband med match! Detta gäller framför allt toaletter, duschar, kiosk 
och publik. 
 
 
Se till att ha väl skyltat och uppmärkt avstånd i hallen, samt att det 
finns tillgång till handsprit på flertalet platser i hallen. 
 
 
Sköter vi detta rätt och snyggt så bidrar vi tillsammans till folkhälsa och 
välmående! Har du/ni vidare frågor så kontakta Stockholms 
Innebandyförbund på 08-564 889 40. 
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