Svenska Innebandyförbundets rekommendationer för
tävlingsverksamhet på SDF-Nivå

Allmänt

Dessa riktlinjer är utformade för att Svensk Innebandy ska bidra
till att minska risken för smittspridning hos våra utövare och i
samhället i stort.
SIBF följer beslut och rekommendationer från svenska
myndigheter.
Dokumentet ska ses om en hjälp för Svensk Innebandy att tolka
myndigheternas påbud ur ett innebandyspecifikt perspektiv.

Ordningslagen
Offentlig tillställning
•

En förutsättning för att en match eller sammandrag inte ska anses
som en offentlig tillställning är att arenan är tydligt avgränsad och att
evenemanget genomförs utan publik.

•

Om publik tillåts är evenemanget att betrakta som offentlig
tillställning och då får åskådarantalet inte överstiga 50 personer.

•

Vid offentlig tillställning räknas inte deltagande lag och
evenemangets funktionärer som publik.

•

Tävlingsmatcher kan spelas med publik, dock med maximalt 50
åskådare. Detta under förutsättning att SIBF:s riktlinjer och
rekommendationer efterföljs samt efter Polismyndighetens
godkännande. (”Anmälan om idrottsevenemang”) Så snart
regeringens eller ansvariga myndigheters beslut eller
rekommendationer ändras kommer SIBF att behandla publikfrågan
igen.

För arrangör

•Arrangören bär ansvaret för arrangemangets själva
genomförande och att detta följer ordningslagen och FHM:s
allmänna råd och rekommendationer.
•Genomför en riskbedömning med hjälp av
Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg (Läs mer på
www.stibf.se)
•Övergripande för all planering ska vara att undvika trängsel och
att människor möts i onödan. Det är du som arrangör som sitter
på detaljkunskapen kring spelplatsen och har möjlighet att göra
en fungerande plan.

Publik
•Utifrån föreskriften om max 50 personer vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar
Stockholms Innebandyförbund att matcherna genomförs utan publik i
så stor utsträckning som möjligt. (Stibf tillägg)
• I de fall man som förening vill anordna match med publik ska lagar
och gällande riktlinjer följas enligt protokoll från Svenska
Innebandyförbundet. Föreningen som är arrangör ansvarar för att lagar
och gällande riktlinjer följs.
Kontakta Polisen avseende ”Anmälan om Idrottsevenemang”
• Uppgift om vem som är säkerhetsansvarig
• Säkerhetsplan/analys (innehållande riskbedömning,
evenemangsbeskrivning, säkerhetspolicy, organisationsbeskrivning,
eventuella områdes- /händelsespecifika och övergripande planer)
• Karta/skiss, beskrivning av området
• Förväntat antal besökare,
• Spel-/matchprogram eller motsvarande
• Uppgift om vilka åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som
anordnaren avser att vidta.

Publik
•Utifrån föreskriften om max 50 personer vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar
Stockholms Innebandyförbund att matcherna genomförs utan publik i
så stor utsträckning som möjligt. (Stibf tillägg)
• I de fall man som förening vill anordna match med publik ska lagar
och gällande riktlinjer följas enligt protokoll från Svenska
Innebandyförbundet. Föreningen som är arrangör ansvarar för att lagar
och gällande riktlinjer följs.
• Tänk även på
• Hur garanteras att publiken inte är fler än 50? Kan man inte garantera
detta skall matchen spelas utan publik
• Överväg att sälja biljetter i förköp
• Överväg att ha numrerade platser
• Se till att avstånd hålls mellan varje sittplats både i sidled samt framåt
och bakåt.
• Planera noggrant flödet i skiftet mellan matcher
• Undvik köbildning
• Stäm av med kommunen om vilka rekommendationer som finns
gällande publik i anläggningen.

Planering
•Stibf rekommenderar varje lag att använda sig av "matchkallelse
i ibis" för att informera gästande lag om hur matchen skall
genomföras enligt gällande riktlinjer. (Stibf tillägg)
•StIBF rekommenderar varje förening att tillse att en matchvärd
finns för matchen. Matchvärdens roll är att se till att
arrangemanget följer gällande riktlinjer. (Stibf tillägg)

•Aktiva, ledare och funktionärer ska få information om att de ska
stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt
inte känner sig helt friska.
•Begränsa antalet funktionärer så långt som möjligt vid
arrangemanget.
•Administrerande förbunds tjänstgörande funktionärer äger
tillträde

•Respektive lag får även låta ytterligare fyra personer befinna sig i
anläggningen. Det kan exempelvis handla om personer som har
transporterat laget. (Stibf tillägg)

Flöden
•Planera deltagarnas flöden noggrant, i synnerhet i arenor med flera spelytor för
att undvika trängsel.
•Informera gästande lag och domare på plats om vad som gäller för ert
arrangemang.

•Se till att eventuella omklädningsrum är åtskilda och att lagen om möjligt
hamnar så långt ifrån varandra som möjligt. Samt om möjligt ha separata in och
utgångar till arenarummet
Café/Kiosk
•Gör en plan för hur ni ska bedriva kiosk och cafeteriaverksamheten på ett
säkert sätt utan trängsel, tex ha fler kiosker, markera upp avstånd osv.

Hygien
•Ge möjlighet för funktionärer, lag och domare att tvätta/sprita händerna
direkt vid ankomst till arenan, samt vid avfärd från arenan.
•Tillse att avbytarbås, sekretariat osv städas av ordentligt före och efter match.
Håll rent i omklädningsrum/domarrum och fyll på med tvål/handsprit om
nödvändigt.
Smittspårning
•Närvarolista på samtliga deltagare/funktionärer som ska delta ska upprättas i
förväg och kompletteras med eventuellt ej föranmälda när dessa anländer.
Denna lista ska sparas för att kunna redovisas om behov av smittspårning
uppstår.
StIBF rekommenderar att matchvärden alternativt arrangören ansvarar för
att fylla i och förvara dokumentet säkerhet och eventuell smittspårning i
samband med seriespel.

Före och efter match
•Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Domare kan
besluta om sidbyte om de bedömer att den ena sidan är klart
fördelaktigare.
•Efter match genomförs ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt.
•Efter matchen och eventuell tackningsprocedur (ej fysisk) lämnar
ledare och spelare arenarummet omedelbart och ger plats åt
nästkommande lag.
•Planera flödet så att lag som spelat match separeras från lag som ska
spela nästa match så långt det är möjligt.

Särskilda riktlinjer gällande Knatteligan
•
•
•
•
•

Färre planer igång samtidigt
Max 4 lag igång samtidigt
Lag spelar flera matcher i följd och lämnar sedan evenemanget.
Begränsning på antalet spelare per lag
Rekommenderas att spelas utan publik

Svensk Innebandys APP
•
Följ matcherna på distans.
•
Resultatrapportering
•
Livesänd matchen direkt i appen
•
Läs mer på innebandy.se

För
Ledare/SPelare

•Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma
om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt
friska.
•Respektive lag får utöver spelare och ledare även låta ytterligare fyra
personer befinna sig i anläggningen. Det kan exempelvis handla om
personer som har transporterat laget.
•Undvik kollektivtrafik om det är möjligt.
•Se till att lämna omklädningsrum och avbytarbås städat.
•Följ arrangörens anvisningar för att undvika trängsel och att
människor möts i onödan.

•Ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt genomförs med vare
sig motståndare eller domare.
•Efter matchen och eventuell tackningsprocedur (ej fysisk) lämnar
ledare och spelare arenarummet omedelbart och ger plats åt
nästkommande lag och byt gärna om hemma.

Frågor?
Tryck på knappen som ser ut som en hand

Behöver man söka tillstånd för alla matcher om man vill ha publik?
Även barn & ungdomsmatcher?

Vad kommer gälla avseende WO och matchändringar?

Vi planerar att ha publikfritt, vad gör vi om folk tar sig in i hallen?

Kan inte domaren bryta matchen om ordningslagen inte följs?

Kan en domare eller någon annan bestämma om ”någon” är sjuk?

Vad händer nu?

•Stockholms Innebandyförbund följer utvecklingen gällande riktlinjer
och rekommendationer.
•Ändringar kan ske med kort varsel beroende på myndigheter och
regeringens beslut.

•Stockholms Innebandyförbund tar fram checklistor för föreningen
att använda sig av
•Uppföljande föreningsträff om ett par veckor för att stämma av hur
det går.

