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Som vi har informerat om tidigare så är vår avsikt att genomföra Hallbybollen 2021 men vi behöver göra en 

hel del anpassningar. Vi ber er därför att läsa igenom informationen nedan noga då denna till 

stora delar ersätter vår tidigare cupinbjudan.  

Många av förändringarna kommer ni att stöta på under höstens seriespel men vi vill ändå vara tydliga med 

vad som kommer att gälla för deltagande i Hallbybollen 2021. Vi vill också vara tydliga med att vi kan behöva 

göra ytterligare förändringar ifall smittspridningsläget förändras eller om vi får andra direktiv från förbund, 

myndigheter och kommunen. Mer information och förtydliganden kommer längre fram under hösten när vi 

har fått uppdaterade riktlinjer.  

 

Om vi ska kunna genomföra Hallbybollen 2021 behöver vi alla hjälpas åt att följa 

de riktlinjer och rekommendationer som vi får från myndigheter, Jönköpings 

kommun, Region Jönköpings län och inte minst Svenska Handbollsförbundet. 

Som bekant har smittspridningen tyvärr gått upp under de senaste veckorna. 

Vi måste ha er hjälp med att följa alla krav för att kunna genomföra turneringen 

på ett säkert sätt. Det handlar om att inte delta i turneringen om man uppvisar 

symptom, hålla avstånd i hallar, matsalar och boenden, följa hygienkraven, 

respektera de tider som man får tilldelad i bl.a. omklädningsrum och i hallar samt 

respektera de anvisningar som våra hall- och boendevärdar ger. 

Vi vet att en cup innebär att man vill umgås med andra lag men i årets cup är det 

speciella omständigheter och vi utgår ifrån att alla hjälps åt att undvika samlingar 

med andra lag och att ta hänsyn även utanför våra hallar och förläggningar. 
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Elitmatchen i SHE mellan Skuru IK och H65 Höör i Husqvarna Garden (tidigare Kinnarps Arena) utgår tyvärr 

pga publikrestriktionerna. Tanken var att sätta publikrekord för en dammatch men detta kommer tyvärr inte 

vara möjligt.  

Matchbiljetten är därför borttagen från deltagaravgiften. 

Vi kommer i nuläget inte tillåta publik på några matcher. Vi har en del hallar där vi inte kan garantera de 

avstånd som föreskrivs av bl.a. SHF då det saknas läktare. I andra hallar finns det utrymme men inte 

möjligheten att kunna ha numrerade platser.  

Även om publikgränsen skulle höjas under hösten/vintern så räknar vi ändå inte med att tillåta publik då vi 

vill undvika risk för smittspridning och istället vill använda de hallar där det finns läktare eller sidoutrymmen 

för er lag så att ni kan ha en möjlighet att samlas mellan matcherna i anslutning till hallarna. Vår plan är då att 

kunna ha särskilda rader/platser där lagen kan vistas. Endast platser som anvisas av våra hallvärdar får 

utnyttjas. OBS att detta endast är preliminärt och beroende av gällande riktlinjer. 

Eftersom vi inte tillåter publik kommer vi att sända samtliga matcher via SolidSport.  

Vi har förlängt tiden mellan matcherna för att garantera en säkrare in- och utpassering (matchstart var 40:e 

minut). Hallvärdens instruktioner för in- och utpassering samt eventuell användning av omklädningsrum 

måste följas. Lagen byter i första hand om hemma eller i sin förläggning. Detsamma gäller efter match. De lag 

som inte kan byta om/duscha på sin förläggning prioriteras vid tilldelning av omklädningsrum.  

Uppvärmning i korridorer är inte tillåtet i några hallar. Eftersom vi har längre tid mellan matcherna kommer 

det att finnas möjlighet att värma upp på plan i några minuter innan match. 

På vissa ställen har vi flera planer under samma tak (Idrottshuset, Elmia och Huskvarna sportcenter). Här 

gäller det att lagen måste använda anvisad in- och utgång. Det kommer inte vara tillåtet att gå inomhus mellan 

hallarna/planerna. 

Vi kommer inte att kunna samla finalspel i A-slutspel i alla tävlande klasser på Idrottshuset. Istället kommer vi 

att fokusera på att lägga slutspelen i de olika klasserna så att det blir så få förflyttningar som möjligt mellan 

hallarna. 

De åldersklasser som får spela med klister/vax måste ha med sig eget klister/vax samt borttagning. Det är inte 

tillåtet att dela med andra lag. 

Det kommer att finnas handsprit i samtliga hallar. 

Vi kommer inte kunna erbjuda transport med våra egna cupbussar eller fria resor på Länstrafikens bussar som 

vi brukar ha. Det kan eventuellt vara möjligt att lösa biljett för Länstrafikens bussar men detta sker i så fall på 

egen hand och det är Länstrafikens regler och begränsningar som gäller vid resa. Därför är det mycket 

viktigt att ni ser till att ordna egen transport. 

Transportkostnaden är därför borttagen från deltagaravgiften. 

Ifall ni behöver ta hjälp av föräldrar för transporter så är vår målsättning att varje lag ska kunna anmäla max 5 

personer för detta. Personerna kommer då att få ett särskilt deltagarkort som berättigar till inträde till hallen 
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där laget spelar sin match. I vissa hallar kan det dock vara omöjligt att placera dessa medföljande på ett 

Corona-säkert sätt och de kan då behöva vänta utanför.    

 

I vanliga fall ingår badbiljett till Rosenlundsbadet men även här finns stora begränsningar och badbiljetten 

utgår därmed. Som lag kan man dock själv välja att gå till badet och då betala på plats (Badets restriktioner 

gäller då).  

Badbiljetten är därför borttagen från deltagaravgiften.  

 

Servering av lunch och middag för lag som köper deltagarkort kommer att skilja sig mycket från tidigare år. På 

grund av restriktionerna är det i nuläget i första hand färdiga matlådor som kommer att kunna hämtas på 

särskilda platser. 

I första hand bör lagen ta med sig sina matlådor och äta dem på sitt boende. För övriga lag är vår tanke att 

upprätta ett schema där varje lag får en viss tid i våra matsalar där de intar sina måltider. Detta för att vi ska 

kunna säkerställa avstånd. I schemat kommer vi då så långt det är möjligt att ta hänsyn till lagens matchtider.  

Vi vill dock understryka att det i nuläget ännu inte är helt klart att vi får använda matsalar. Om 

inte så kommer samtliga lag vara hänvisade till att hämta ut matlådor. 

 

 
Vi gör förändringar av våra boendealternativ och deltagaravgifter (se nedan).  

Eftersom damelitmatchen, transport och bad utgår sänker vi priset på våra deltagarkort.  

På grund av restriktionerna kommer vi inte att kunna garantera att lag från samma förening kan bo på samma 

förläggning. Detta hoppas vi att ni har förståelse för.  

 

 

Vi ändrar våra lagtyper enligt följande: 

Tänk också på att all specialkost måste anmälas senast den 1 december 2020 så att 

vi kan boka den maten. Detta blir särskilt viktigt denna gång då det kommer att 

packas färdiga frukostpåsar och färdiga matlådor. Så kolla med era deltagare! Vi 

kan inte garantera att våra samarbetspartners kan ordna specialkost om det inte 

har anmälts i tid. 

För vår planering behöver samtliga lag ange antal deltagare (spelare och ledare; 

max 4 ledare per lag) snarast, dock senast den 1 november. Observera att det är 

möjligt att ändra antal deltagare fram till den 1 december 2020.  

Deltagarkorten ska vara betalda senast den 1 december 2020. Efter den 1 december 

2020 låser vi möjligheten att kunna ändra antal deltagarkort själv. 
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Hårdförläggning inkl transport (kat A) och Hårdförläggning exkl transport (kat B) utgår och ersätts av 

Hårdförläggning NY (kat F). 

När det gäller hårdförläggning så kommer vi bara kunna utnyttja en mindre del av våra vanliga boenden på 

grund av restriktionerna. Dels handlar det om in- och utpassering och dels handlar det om glesare möblering i 

salarna.  

I priset för Hårdförläggning NY ingår: 

• Övernattning i skolsal eller liknande 2 nätter inkl. frukost (troligen frukostpåse) 

• Middag dag 1 

• Lunch och middag dag 2 

• Lunch dag 3 

Priset för deltagarkortet har sänkts (då det inte längre ingår transport, bad och matchbiljett) 

och är nu 1050 kr per deltagare.  

Vi kommer att fördela de salar som vi får utnyttja i den ordning som lagen anmält sig och betalat in sin 

anmälningsavgift. Lag som flyttas över till Hårdförläggning NY kommer att få ett meddelande om detta.  

Övriga lag kommer att erbjudas att flytta över till Hotell NY. (Mer info om hotell nedan.)  

Det finns fortfarande möjlighet att stå på reservlista för hårdförläggning, men vi tror tyvärr att det kommer att 

vara mycket svårt att ordna fler platser där med tanke på restriktionerna. 

Om man har tilldelats Hårdförläggning NY men vill byta till Hotell NY så kan man meddela oss så gör vi detta 

byte i mån av plats. 

 

Vi har, efter ett mycket bra samarbete med de lokala hotellen, möjligheten att kunna erbjuda 

hotellövernattning i mycket större omfattning än tidigare och till ett mycket förmånligt pris. Hotellen ställer 

upp med långt fler rum än tidigare år men under lite enklare former. 

Ni kommer själva att kunna välja vilket hotell ni vill bo på via CupManager. Denna funktion är ny för oss. Ni 

måste då veta hur många deltagare (dvs spelare och ledare) som behöver boende. Varje lag får boka rum för 

max 4 ledare. Ni anger antal deltagare och får då upp en lista över tillgängliga hotell och pris per rum. OBS! 

För att göra det enklare för er ingår även lunch och middag i det priset. Ni behöver alltså inte 

boka något mer deltagarkort. Det här ersätter alltså det gamla deltagarkortet Hotell (kat C1 

och C2).  

Priset för deltagarkortet har sänkts (då det inte längre ingår transport, bad och matchbiljett) 

och är nu från 1450 kr per deltagare.  

En sak som ni måste tänka på är att priset som visas när man bokar är per rum (alltså inte per deltagare) och 

att det finns rum i flera olika storlekar. En sammanställning över hotellen med adresser samt pris, storlekar på 

rum och pris per deltagare hittar ni i Lathunden för bokning av hotellrum. En sammanställning med 

information om i vilka hallar de olika åldersklasserna kommer att spela finns på hemsidan så att ni har 

möjlighet att välja ett boende så nära som möjligt (om ni är tidigt ute).  

För ledare som behöver enkelrum så finns det möjlighet att boka det på vissa hotell. Kostnaden för ett sådant 

rum kommer som vanligt vara högre. 

I hotellpriset ingår: 

• Övernattning i flerbäddsrum 2 nätter inkl frukost. Frukosten kommer att packas i frukostpåsar och 

kommer att vara något enklare än en vanlig hotellfrukost. För att hålla nere kostnaderna kommer det 

inte ingå städning/bäddning dag 2.   

• Middag dag 1 

• Lunch och middag dag 2 

• Lunch dag 3  

https://static.cupmanager.net/uploads/b/d/Pk1/lathund-bokning-av-hotell.pdf
https://www.hallbybollen.se/spelplatser
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OBS! Lunch och middag serveras inte av hotellen utan i Hallbybollens regi. 

   

Priset för deltagarkortet har sänkts (då det inte längre ingår transport, bad och matchbiljett) och är nu 750 kr 

per deltagare. I priset ingår: 

• Middag dag 1 

• Lunch och middag dag 2 

• Lunch dag 3. 

 

 

Antal deltagarkort ska bokas snarast möjligt, dock senast den 1 november 2020.  

För deltagarkort som avbokas efter den 1 december gäller följande: Vi tar ut en 

administrationsavgift på 500 kr per avbokat deltagarkort för att kunna täcka våra kostnader. 

Återbetalning sker efter avslutad cup. Inget läkarintyg krävs! Vi kommer alltså inte kunna betala tillbaka hela 

deltagaravgiften då vi måste ta hänsyn till våra samarbetspartners. 

 

Avslutningsvis vill vi upprepa att en förutsättning för att kunna genomföra Hallbybollen är att vi alla hjälps åt 

och respekterar de anvisningar och begränsningar som gäller i hallar, boenden mm.  

 

Vid frågor eller funderingar så kan ni i första hand skicka ett meddelande via ert lagkonto i CupManager så 

svarar vi så fort det går. Det går även att skicka mail till bolleninfo@hallbyhandboll.se. Om ni vill att vi ska 

ringa upp er så skriver ni det i meddelandet.  

 

Hallbybollens cupteam 

 

 

mailto:bolleninfo@hallbyhandboll.se
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I och med att vi har ändrat förutsättningar (transport, matchbiljett, boende mm) jämfört med den inbjudan 

som många av er har utgått ifrån när ni anmälde er är det självklart ok att dra ur sitt lag utan kostnad.  

Om ni redan har betalat er anmälningsavgift så kommer vi att betala tillbaka denna till er. Ifall ni vill dra ur 

ert lag pga ovanstående ändringar så behöver ni meddela oss detta skriftligen senast den 18 

oktober. Detta gör ni enklast genom att skicka ett meddelande via ert lagkonto i CupManager men det går 

även att maila till bolleninfo@hallbyhandboll.se. Ni behöver också meddela var vi ska sätta in 

anmälningsavgiften som ska återbetalas. Ange vilken förening och åldersklass det gäller, kontoinnehavarens 

namn, Bank, clearingnummer och kontonummer.  

Efter den 18 oktober gäller samma regelverk som tidigare år dvs. anmälan är bindande och 

anmälningsavgiften återbetalas ej.   

Skulle vi i ett senare skede behöva ställa in hela eller del av turneringen på grund av Covid-19 kommer vi att 

hålla fast vid det vi tidigare har lovat och betalar tillbaka anmälningsavgiften alternativt att den kvarstår till 

Hallbybollen 2022 om man istället vill det. 

Alla lag, domare och funktionärer ska göra en självskattning i enlighet med SHFs riktlinjer inför varje dag och 

match. För deltagande lag ansvarar lagledare för detta (tillsammans med föräldrar). Uppvisar man symptom 

får man inte delta i turneringen. Tänk på att föräldrar måste vara förberedda på att hämta deltagare som 

uppvisar symptom. 

För deltagarkort som avbokas efter den 1 december gäller följande: Vi tar ut en 

administrationsavgift på 500 kr per avbokat deltagarkort för att kunna täcka de kostnader vi 

inte kan undvika. Vi kommer alltså inte kunna betala tillbaka hela deltagaravgiften då vi måste ta hänsyn 

till våra samarbetspartners. 

Återbetalning sker efter avslutad cup. Inget läkarintyg krävs!  

 

mailto:bolleninfo@hallbyhandboll.se

