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Allmänt
Upplägget gällande poolspel ställer lite andra krav på arrangerande förening än en vanlig seriematch
då flera spelare och fler föreningar är på plats. Dokumentet ska ses som en komplettering till Svensk
Innebandys riktlinjer för tävlingsverksamheten på distriktsnivå.

Arrangör
•
•
•

Utse någon i styrelsen/laget/föreningen som på plats har uppgiften att se till att riktlinjer och
råd följs.
Sätt upp information till besökarna vad som gäller.
Kommunicera Ert upplägg i god tid innan med de deltagande lagen på sammandraget.

Publik och föräldrar som skjutsar
•

•
•

Publik är tillåten enligt gällande regler från regeringen, se till att föräldrar från bortalagen
som skjutsar sina barn till sammandraget kan få plats som publik, här man kan med fördel i
inbjudan be bortalagen återkomma med antal föräldrar.
Anvisa tydligt vilken del av läktaren som lagen ska använda då de inte är på plan.
Viktigt att hallen klarar avsedd publikkapacitet och att riktlinjerna från regeringen kan följas.

Egen kiosk
•

•
•

Tänk på att vid kiosken kan köer uppstå, om ni väljer att ha kiosken öppen fundera på vad ni
erbjuder samt hur hantering ska gå till, exempelvis inga kontanter, och den som handlar tar
själv sina varor. Undvik plocksaker, se till att allt är inplastat
Det är upp till föreningen att avgöra om den egna kiosken ska vara öppet eller inte.
Rekommendera föräldrar att ta med eget fika.

Omklädningsrum
•
•
•
•
•

Hemmalaget kan med fördel klä om hemma.
Fördela omklädningsrummet till bortalagen så gott det går.
Bortalaget som har nära till sammandraget kan med fördel byta om hemma.
Se till att tvål och torkhanddukar finns och fylls på.
Håll ordning i omklädningsrummen.

Korridorer
•
•
•
•

Försök att undvika allt för många personer i korridorerna eller andra utrymmen, finns
möjlighet att leda in deltagare till hallen/ omklädningsrum via andra vägar så nyttja detta.
Omklädningsrum kan även användas för genomgång till hallen.
I inbjudan kan man med olika ankomsttider styra lagen för att undvika trängsel.
Använd nödutgångar som in- och utgång till hallen.

Övrigt
•
•

Se till att uppgifterna på kontaktpersoner är aktuella i Ibis.
Använd appen Svensk Innebandy för livestreaming, det är alltid hemmalaget som äger
rättigheten till livestreaming. https://www.innebandy.se/om-svensk-innebandy/it/svenskinnebandys-app/

