STOCKHOLM HANDBOLL COVID-19
Plan C

Följande är en sammanfattning inför spel i
skapad av StHF
baserad på SHFs dokument; Svensk Handboll/Coronaviruset - Bestämmelser
gällande nationella tävlingsmatcher i handboll samt allmän information.
Hela dokumentet finns att läsa HÄR
Innehåll
• Bestämmelser
• Förhållningssätt
• Ett par extra punkter från StHF
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Framresa/
Hemresa

Stanna hemma vid symtom, res i möjligaste mån utan kontakt med allmänheten när det är praktiskt
möjligt.
För de två lagen, domarna och funktionärerna gäller att inpassering inte får ske samtidigt. De inblandade
parterna ska ta ansvar för att så sker.

Ankomst/
Avresa

Inpassering ska ske med en sådan tidsförskjutning att lämplig social distansering kan upprätthållas.

Förberedelse

Deltagare SKA byta om till matchkläder före avresa till anläggningen. Omklädningsrum SKA i
möjligaste mån inte användas. Om det råder brist på omklädningsrum ska gästande lag prioriteras före
lag från arrangerande förening.

Avveckling

Arrangören av matchen ska säkerställa att alla deltagare kan tvätta eller desinficera händerna i anslutning
till att spelytan lämnas.

Arrangör av match ska säkerställa att alla deltagare kan tvätta eller desinficera händerna i anslutning till
matchförberedelserna.

Omklädningsrum ska i möjligaste mån inte användas och dusch sker först vid hemkomst.
*Förtydligande:
Omklädningsrummen kan vara stängda i hallarna och det är anläggningarnas regler som gäller.
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Match

Deltagande lag, två domare och två funktionärer får befinna sig i anläggningen under matchen.
Deltagande lag definieras som de spelare och ledare som är inskrivna i matchprotokollet, vilket enligt
TBBU är max 17 spelare och fyra ledare. Om maxantalet EJ ÖVERSKRIDER kommunens
bestämmelser om antal personer i anläggningen, får varje lag även medföra fem personer utöver de
inskrivna spelarna och ledarna. Om maxantalet ÖVERSKRIDER kommunens bestämmelse om antal
personer i hallen, har deltagande spelare, ledare, två domare och två funktionärer förtur. Det är heller
ingen garanti att 17 spelare och fyra ledare kan delta på match då maxantalet i anläggningen kan vara
lägre än 46 personer. Viktigt att stämma av med arrangerande lag/förening om vad som gäller i hallen
som matchen ska spelas i.
Anläggningspersonal får befinna sig i anläggningen.
Om maxantalet ej överskrider kommunens bestämmelse om antal personer i hallen får arrangerande
förening ha utsedda volontärer i anläggningen. Volontärerna ska ha en tydligt definierad roll och fylla en
praktisk funktion för matcharrangemanget. Det är arrangerande föreningsansvar att veta hur många som
får vistas i anläggningen.
Arrangör av match ska säkerställa att lagen inte använder vax/klister från samma behållare. Det är
rekommenderat att gästande lag tar med sig eget vax/klister. Samma sak gäller vax/klisterborttagning.
De två lagen, domarna och funktionärer bör inte samtidigt äntra och lämna spelytan genom samma
passage. Om flera matcher i följd spelas i en anläggning ska de som deltagit inte lämna spelytan genom
samma passage som de som ska delta i matchen efter. Om samma passage måste användas ska de som
har deltagit i match innan först lämna spelytan. De som ska delta i efterkommande match måste vänta på
en sådan plats och ett sådant sätt att en lämplig social distansering kan upprätthållas.
I direkt anslutning till avslutad match lämnar man anläggningen.
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Sammandrag

Sammandrag förekommer enbart i U10 med trelagsgrupper, undantag förekommer vid något tillfälle
med grupp innehållande högst fyra lag. Spelprogrammen anpassas i möjligaste mån med att
gästande lag spelar sina två matcher i direkt anslutning till varandra och att arrangerande förening
har första och sista matchen i omgången. På så viss minimerats lagens tid i anläggningen.

Publik

Ingen publik är tillåten.
Enda undantaget utöver de i matchprotokollet inskrivna deltagarna äger varje lag rätt att
anmäla ytterligare FEM PERSONER som ingår i lagets matchorganisation. Vid ankomst
till anläggningen ska lagansvarig meddela arrangören vilka dessa personer är och vilka roller de
har. Det kan exempelvis handla om föräldrar som skjutsar. Om maxantalet överskrider kommunens
bestämmelse om antal personer i hallen, har deltagande spelare, ledare, två domare och två
funktionärer förtur och skjutsande föräldrar kan behöva vänta utanför anläggningen.
En person utan tydlig roll kring laget äger inte rätt att komma in i anläggningen som representant
för deltagande lag.
Arrangören är ansvarig för matchens genomförande och har rätt att neka personer att komma in i
anläggningen om den anser att det är tveksamt utifrån dessa bestämmelser och de rådande
riktlinjerna från ansvariga myndigheter och kommuner. Det fem personer som tillhör lagets
organisation får befinna sig på läktaren under matchen, om det tillåts av kommunen. Spelarna är i
fokus, och Plan C är framtagen för våra barn och ungdomar.
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Enstaka matcher

StHF är otroligt glada över att ett par av våra åldersklasser får möjlighet att spela enstaka
matcher. Men för att vi ska kunna få fortsätta att ha den möjligheten och kanske även om
ett par veckor tillåta flera åldrar att spela match, behöver vi förhålla oss till det som är
tillåtet inom ramen för enstaka matcher;
o I och med att StHF skapar enstaka matcher, är det i dagsläget inte tillåtet att
spela träningsmatcher. Om föreningarna förutom dessa enstaka matcher även
bokar in träningsmatcher, blir det i slutändan inte enstaka matcher utan
matcher oftare och tätare än tillåtet.
o Varje spelare erbjuds att spela 3-6 matcher utspridda mellan V7-V16. Varje
spelare har ca 1-2 matcher i månaden beroende på gruppens utformning.
o Spelare deltar enbart i en match per helg, vilket innebär att spel i flera
åldersklasser och flera grupper samma helg inte är tillåtet.

Gruppens utformning

Grupper har skapats baserat på tidigare nivåindelning och avanmälningar från föreningarna
(U14-U11), i U15 har föreningarna nyanmält lag och då fått ange nivå 1 eller 2 och därefter
blivit placerade i grupper utifrån geografin i så stor utsträckning som möjligt. Grupperna
innehåller mellan 3-6 lag där spelprogrammen antingen är lottade som dubbelmöten alt
enkelmöten. I de grupper med ojämnt antal lag behöver alltid ett lag stå över en omgång. I
någon åldersklass och grupp kan StHF behövt använda helgen V8. (27-28 februari) men
om något av lagen inte kan delta den helgen ställs den matchen in. Meddela StHF detta
senast 18 februari. I Pojkar och Flickor 12 har enstaka matcher undvikts de helger som
planeras för Regions Tolvan.
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Antal matcher

Lagen kommer att få spela mellan 3-6 matcher, där då U12 har lite färre matcher eftersom
Regions Tolvan är inplanerad vid två tillfällen.

Matchtid

StHF har beslutat att under Plan C ändra matchtiderna och istället spela enligt följande:
U15 3x20, U14 3x20 min, U13 3x20 min, U12 3x15 min, U11 3x15 min.
(U10 spelar som vanligt 1x20 med en kort paus efter 10 min.)

Timeout och Utbildningstimeout

StHF har beslutat att ta bort timeout i U15 och utbildningstimeouten i de övriga
åldersklasserna. I och med att matchtiden ändras och de enstaka matcherna spelas med tre
perioder istället för två halvlekar, skapas ytterligare ett tillfälle för utbildning med två
pauser.

Sidbyte

Lagen byter inte sida mellan perioderna. Utan är kvar på samma sida hela matchen.

EMP

Digimatch har tyvärr inte funktionen att kunna använda tre perioder. Det kommer därför
inte vara ett krav på att använda EMP i matcherna under Plan C. Om förening/lag vill
använda sig av EMP kommer det att vara möjligt, men då används den tredje perioden
som en ”förlängningstid” i EMP (finns under inställningar  matchinställningar). Kan inte
funktionären detta, så är funktionärens uppdrag att hjälp domarna med matchtid samt efter
match att smsa in resultatet (se rutin på StHFs webbplats). På så sätt har ni då också
meddela att matchen har blivit spelad.
(U11 och U10 använder varken inte EMP eller smsar in resultat.)
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Antal personer i hallen

Ingen publik är tillåten.
I en del av hallarna som vi är verksamma i är det begränsat antal personer som får vistas i
anläggningen. Om kommunen tillåter ett antal som gör det möjligt, finns ett undantag att
utöver de i matchprotokollet inskrivna deltagarna äger varje lag rätt att anmäla fem
personer. Vid ankomst till anläggningen ska lagansvarig meddela arrangören vilka dessa
personer är och vilka roller de har. Det kan exempelvis handla om föräldrar som
skjutsar. Om maxantalet överskrider kommunens bestämmelse om antal personer i hallen,
har deltagande spelare, ledare, två domare och två funktionärer förtur och skjutsande
föräldrar kan behöva vänta utanför anläggningen.
Stäm av med hemmalaget innan ni kommer till hallen så ni vet förutsättningarna.

Domararvoden

StHF har tillsammans med Domar- och Funktionärskommittén (DFK) beslutat att inte
höja arvodena. Arvodena ser således ut såhär:
U15: 240 kr + reseersättning (bil: 1,85 kr / km SL: 37 kr/resa)
U14: 200 kr + reseersättning (bil: 1,85 kr / km SL: 37 kr/resa)
U13: 200 kr + reseersättning (bil: 1,85 kr / km SL: 37 kr/resa)
Arvorden i de yngre åldersklasserna har föreningarna själva hand om i samband med
tillsättning av föreningsdomare.

Matchflyttar

Matchflyttar är inte tillåtna till andra helger, om ni inte kan delta ställs matchen in.
Matchändring från StHF kan ske pga bland annat krockar med andra verksamheter.

EXTRA PUNKTER FRÅN STOCKHOLM HANDBOLL
För att verksamheten säsongen 2020-2021 ska fungera på bästa sätt utifrån de omständigheterna behöver vi alla arbeta med detta
tillsammans och respektera de bestämmelser och ordningslagar som finns.
• Utöver matchvärdens tidigare funktion enligt TBBU, kan matchvärden den här säsongen få i uppdrag av arrangören att
säkerställa att arrangören genomför arrangemanget enligt bestämmelser och ordningslag. Denna person bör bära
Matchvärdsväst och har rätt att neka personer att komma in i anläggningen om den anser att det är tveksamt utifrån dessa
bestämmelser och de rådande riktlinjerna från ansvariga myndigheter.
Köp matchvärdsväst på StHFs webbshop.
• Domare och funktionärers uppgifter är densamma som tidigare säsonger. I deras uppdrag ligger inte att hantera bestämmelser
gällande Corona och/eller ordningslagen om bla publik i anläggningen. Vid avvikelse från bestämmelser kan en domare efter
arrangemang skicka en rapport till administrerande förbund.
• För att säkerställa en trygg miljö och idrottsplats i distriktet, önskar StHF att respektive förening skapar och uppdaterar en egen
flik på sin hemsida med information om förhållningsätt gällande bla publikfrågan, men även annan nödvändig information ni
anser behöver nås ut till intressenter inför ett arrangemang. Maila även länken till er informationssida till StHF för ökad
publicering och informationsspridning.
• Viktigt att vi nu respekterar kommunernas regler och direktiv så vi kan få genomföra alla matcher. Håll god ton och var
hjälpsamma. Allt är fortfarande inte som vanligt så för att få försätta spela några enstakamatcher i vår så gäller håll i håll ut och
ni som inte ska vara delaktiga på planen, håll avstånd.

