
 
 
 
 
Säkerhetsställande av Göransson Cup 29-31 januari 2021 enligt framtaget Covid 19 
protokoll för cuper (innebandy) samt egna åtgärder för ett säkert arrangemang. 
  
Boende 
 
Lagen som har valt skolboende kommer att bo max 10 personer i varje skolsal eller 50% av 
kapaciteten per rum, varje lag kommer därmed bli tilldelade 1-3 klassrum beroende på storlek. 
 
Varje förening/lag ska ha en egen ingång till skola i den mån det är möjligt. Varje lag ska ha en 
egen toalett. 
 
Endast de spelare och ledare med ackreditering kommer att bli insläppta av våra entrévärdar som 
kommer stå vid varje dörr. 
 
Lag från samma distrikt/län ska i så stor utsträckning som möjligt bosättas i samma skolor. 
 
 
Mat 
 
All mat kommer att vara portionsförpackad för avhämtning alternativt utlämning vid skola för 
skolboende lag. Ev. kommer ej skolboende lag kunna köpa matlådor genom Göransson Arenas 
restaurang mot förbeställning. 
 
 
Match 
 
Samtliga matcher är publikfria och inga andra än spelande lag får befinna sig i arenorna. Lag som 
vill se andra lag spela hänvisas till att se dessa via livesändningar som erbjuds för alla matcher. 
Inga övriga faciliteter finns för uppehälle mellan matcher utan det ligger på varje lag att lösa detta, 
vissa lokaler finns dock att erbjuda lag som på förhand anmäler till cuporganisationen att de 
behöver en lokal mellan matcher utifrån logistiska besvärligheter.  
 
Göransson Arena delas in i sex hallar med tygväggar hängda i taket. Till hallarna kommer endast 
lag som har rätt ackreditering att släppas in. Lag som ska spela i hallarna kommer att få tillträde 
ca 10 minuter innan matchstart för uppvärmning, inga andra kommer att släppas in. Lag från 
föregående match leds ut innan nästa lag kommer in i hallen. Hallarna har separata in- och 
utgångar samt handspritstationer. Även Jernvallens A-hall kommer att användas för matcher. 
Väntzoner kommer att finnas i respektive hall för nästkommande lag, dessa kan disponeras från 
30 min innan match. 
 
Lagen ska inte tacka av varandra efter matchen, istället ska de så snabbt som möjligt lämna 
hallen efter anvisning av planvärd. 
 
Varje lag har möjlighet att ta med fem medresande föräldrar/personer som hjälper laget att bli 
skjutsade. Detta åskådarkort kommer alla lag att ha möjlighet att boka. Åskådarkort måste vara 
bokat senast 10 dagar före cupstart för att vi ska kunna förbereda ackrediteringar till alla lag. 



Dessa ”åskådare” skall vara namngivna och registrerade under anmälan ledare på lagets cupsida 
och har avsedda platser i hallen på motsatt sida från spelarbänkar. 
 
Efter varje lags sista match för dagen kommer laget att ha ca 20-30 minuter på sig att duscha och 
byta om i anvisat omklädningsrum, om så önskas. Detta gäller endast skolboende lag, lag från 
vårt distrikt eller har annat boende har ej duschmöjligheter vid arenan eller skolor. 
 
Åldersklasser ska spela i samma hallar i så stor utsträckning som möjligt under turneringen. 
 
 
Städ 
 
Vi kommer att städa alla omklädningsrum efter att dem har använts inklusive spritning av alla 
ytor. 
 
Toaletter i hallar ska städas och spritas regelbundet under helgen. I skolor ansvarar respektive 
lag för sin toalett och har tillgång till städutrustning. 
 
 
Vid sjukdomssymptom 
 
Om deltagare uppvisar sjukdomssymptom innan turneringen ska deltagaren inte följa med till 
turneringen. Pengarna betalas tillbaka för den enskilde deltagaren. Om en deltagare får 
sjukdomssymptom under turneringen betalas inte pengarna tillbaka för den deltagaren. 
 
Det kommer finnas grupprum som endast ska användas vid enstaka sjukdomssymptom. Den 
som uppvisar sjukdomssymptom ska så snart som möjligt lämna turneringen, tills dess att det är 
möjligt att deltagaren kan lämna turneringen kommer den att isoleras i grupprum som finns i 
skolor/hallar. 
 
Om majoriteten av ett lag insjuknar kommer de att isoleras från övriga lag i skolan. 
 
 
Resa till turnering 
 
Vi uppmanar lag att inte åka kollektivt till turneringen utan att istället använda privata 
transportmedel, t.ex. bilar. 
 
 
Funktionärer 
 
Vi uppmanar alla som jobbar med samhällsviktiga jobb att avstå från att jobba på cupen i enligt 
med FHM:s riktlinjer. 
 
Alla funktionärer kommer på morgonen att fylla i ett självskattningsformulär för att säkerställa att 
inga med förkylningssymptom kommer att jobba. 
  
Personer i riskgrupp som ålder eller bakomliggande sjukdomar tillåts ej jobba som funktionärer 
under cupen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



För dig som ledare/deltagare  
 
Allmänt  
Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att 
minimera riskerna och samarbeta med arrangören och följ dess anvisningar. Punkterna 
nedan ska ses som ett stöd för dig.  
 
Planering före match  

• 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.  

• Undvik långa resor och övernattning i samband med match. För resor till utlandet bör 
dessutom Utrikesdepartementets reserekommendationer följas.  

• Ta med egen mat/fika.  
• Undvik kollektivtrafik om det är möjligt.  

 
 
Omklädningsrum  

• Se till att lämna omklädningsrum städat.  
• Undvik fysisk kontakt med andra. Matchförberedelser  
• Byt gärna om hemma.  
• Värm om möjligt upp utomhus.  
• Håll matchgenomgång om möjligt utomhus.  

 
Under match  

• Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet.  
• Tvätta händerna i varje periodpaus och efter match.  
• Håll rent och snyggt i avbytarbåset.  

 
Efter match 

• Ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt genomförs med vare sig motståndare 
eller domare.  

• Lämna ert avbytarbås rent och snyggt.  
• Följ arrangörens anvisningar för att undvika trängsel och att människor möts i 

onödan.  
• Lämna arenan så snabbt som möjligt och byt gärna om hemma. 
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