Hej!
När det gäller hemmamatcher i skälltorpshallen eller Lundbystrand gäller följande.
Klubben har inte tillsatt några ansvariga som matchvärdar/sekretariatet under matcher som
spelas på vardagar. Detta ansvarar varje lag för själva. (I Skälltopshallen) Fjärrkontroll, väst,
cafémapp kommer finnas på "träbänken" i gången före match om detta missas någon gång
be en ledare hämta detta inne i kansliet. Samma gäller efter match, be en ledare ställa
tillbaka materialet. I Lundbystrand ber ni vaktmästaren att öppna till förrådet där
” backaskåpet” med datorn för EMP finns.
Finns det några oklarheter så hör av er till mig 0735087359
Följande gäller:
Varje lag ska tillsätta 2 personer i klockan och om ni vill ha 1 eller 2 matchvärdar som hjälps
åt är upp till er. En vardag är det ju inte så många som rör sig kring hallen. Ni bestämmer
själva om ni vill servera kaffe/mjölk.
Detta är enbart ett ”förenklat” komplement men det är samma regler som helgmatcher (läs
igenom instruktionerna/restriktionerna på laget.se under dokument) finns även i mappen.
Utöver detta gäller generella restriktioner från svenska Handbollsförbundet Väst samt FHM.
Upplys gärna det gästande lagen att läsa igenom Corona instruktionerna på ytterdörren om
det inte redan gjort detta på vår hemsida.
•
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•
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Enbart 5 personer från gästande lag har tillträde till hallen och dessa ska tillhöra
lagorganisationen t.ex. chaufför. Dessa 5 ska namnges vid ankomst och ni
(matchvärdar) ska skriva upp namnen och lägga denna lapp i mappen i
caféväskan. Viktigt att skriva datum och vilket lag de tillhör (detta vid en eventuell
smittspårning).
Ni (matchvärdar) ska ta emot varje lag i samlad trupp på utsidan och visa dom till ett
omklädningsrum. Uppvärmning sker utomhus eller i omklädningsrummet.
Efter spelad match så ska föräldrarna från de gästande lagen omgående ut ur hallen
och spelarna ska omgående av planen och in i omklädningsrummet för att sedan
lämna hallen. INGA DUSCHAR får användas.
Efter lagen är klara i omklädningsrummen ska det spritas på handtag in/ut sida på
ytterdörr/toalettdörr. Kranen till handfatet ska även spritas av samt toalett.
Den orange dörren i plåt in till hallen måste hållas stängd när lagen är insläppta,
likaså dörren in till gången/caféet.
Glöm ej att rapportera in matchkorten

Kontentan av det hela spelare, ledare, domare, sekritariatet, matchvärdar samt 5 gästande
föräldrar som tillhör lagorganisationen får enbart vistas i hallen.

(Ni är där under klubbens namn och ni bär ansvaret att reglerna följs under den tid ni är där.
Våga säga nej i dörren även fall ni möts av mothögg).
Mvh: Jessica (Café ansvarig/styrelsen)

