
Skoghalls IBK Utveckling F08 – schema för tvätt och sekretariat/matchvärde säsong 2021/2022 - VÅREN 

Schema för tvättansvariga respektive sekretariat/matchvärdar/domarvärd respektive vaccinpasskoll. 

Ifall ni inte kan när det är tur måste ni själva byta med någon annan i listan, i annat fall står vi utan funktionär den aktuella dagen. 

Omg Hemmalag Bortalag Datum/Tid Plan TVÄTTANSVARIG SEKRETERIAT 
/MATCH-/DOMARVÄRD 

VACCINPASSKOLL 

9 Hagfors IF Uddeholm Skoghalls IBK Utveckling 2021-12-19 
UPPSKJUTEN 

Uddeholm Arena HILDA vG   

10 Skoghalls IBK Utveckling Filipstad IBK 2022-01-08 13:00 
UPPSKJUTEN 

Hammarö Arena SAGA W ALICIA K & CLARA J HANNA E & NOVA KR 

11 SK Örnen Skoghalls IBK Utveckling 2022-01-15 10:00 Molkoms Sporthall JULIA P ----  

12 Skoghalls IBK Utveckling IFK Heden 2022-01-23 10:00 Hammarö Arena ELMA HO HILDA vG & VILDA K MIRA E & ELLEN R 

13 Munkfors IBK Skoghalls IBK Utveckling 2022-01-30 13:30 Munkfors Arena TILDA G ----  

14 Fagerås BK Skoghalls IBK Utveckling 2022-02-04 18:00 Fageråshallen CLARA J ---  

6 Skoghalls IBK Utveckling Hertzöga BK 2022-02-06 16:00 Hammarö Arena NOVA KR AGNES H & ELMA HO LINN E & JULIA P 

15 Skoghalls IBK Utveckling Karlstad IBF Ungdom 2022-02-13 10:00 Hammarö Arena ELLEN R HANNA E & JULIA G AGNES H & SAGA W 

16 GS 86 AIF Skoghalls IBK Utveckling 2022-02-19 14:00 Forshaga Sporthall VILDA K ---  

13 Munkfors IBK Skoghalls IBK Utveckling 2022-02-25 19:00 Munkfors Arena TILDA G ----  

17 Hertzöga BK Skoghalls IBK Utveckling 2022-02-27 10:00 Hultsbergshallen  ---  

9 Hagfors IF Uddeholm Skoghalls IBK Utveckling 2022-03-13 10:00 Uddeholm Arena HILDA vG   

19 Lekvattnets BK Skoghalls IBK Utveckling 2022-03-20 11:00 Stjernehallen LINN E ---  

TVÄTTANSVARIG 
Tvättansvarig tvättar lagets använda matchkläder och tar med rena till nästa träningstillfälle. 

SEKRETERIAT/MATCHVÄRD/DOMARVÄRD  
Sekretariatet ansvarar för matchklocka, protokoll etc, se separat instruktion. 

Matchvärdarna som ska  
- ta emot bortalag och domare när dem anländer till arenan och visar vart dem ska byta om 
- efter matchen städa av både avbytarbänkar och sekretariat 

Skoghalls innebandy skall vara en förening som tar ansvar för våra föreningsdomare (trygga domare). 

För alla matcher upp till och med serie Pantamera Röd Serie 4 i Hammarö Arena skall en vuxen vara Domarvärd.  Dessa matcher döms av 
våra föreningsdomare (13–17 år). Syftet är att säkra en trygg arbetsmiljö för Skoghalls innebandys föreningsdomare. 

Domarvärdens uppgift är att: 
- Ta emot och hälsa domare välkommen. Domarna byter i regel om i domarnas omklädningsrum. Om domare inte finns på plats 30 

minuter före matchstart skall domarvärden ringa och kontrollera om de är på väg. Kontaktuppgifter för domare finns uppsatt i kiosken. 
- Värna om domarens arbetsmiljö och med föreningens förtroende prata med ledare, spelare och supportrar om dessa är ett hot mot 

arbetsmiljön.  



Från och med 1 december behöver all publik* över 18 år som kommer till matcher arrangerade av Skoghalls 
Innebandy visa upp ett giltigt vaccinationsbevis samt en giltig ID-handling. 

Detta gäller på samtliga matcher arrangerade av Skoghalls Innebandy, från poolspel hela vägen upp till A-lagen. 
Var gärna förberedd när du kommer som publik till matchen så att du har ditt vaccinationsbevis och ID-handling redo att visas upp. Den som 
kontrollerar vaccinationsbevisen kommer skanna QR-koden som finns på beviset samt kontrollera din ID-handling. 
Tack vare att vi inför detta kan vi fortsätta ta in så mycket publik som arenan tillåter och slipper ytterligare begränsningar av publikantal. 
Tillsammans hjälps vi åt att begränsa smittspridningen! 
* Till publik räknas inte spelare, domare och funktionärer i aktuell match. OBS! Spelare som ska spela eller har spelat match som tar plats på 
läktaren för att se en annan match räknas då in som publik 
(Undantag görs för de som kan visa upp ett giltigt läkarintyg på att man inte bör vaccinera sig samt giltig ID-handling). 
 

Det är lagens ansvar att bemanna entréer/insläpp och kontrollera att all publik har giltigt vaccinationsbevis. 

Lagen ansvarar för att bemanna med minst 1 person vid entrén som kollar vaccinationsbevis och legitimation. Kontrollen av vaccinationsbevis 
kommer ske direkt innanför "slussen" vid huvudentrén. 

Ifall ni inte kan när det är tur måste ni själva byta med någon annan i listan, i annat fall står vi utan funktionär den aktuella dagen. 

Kontrollpersonen ska vara på plats 1 timme innan matchstart i aktuell match. 

Under helgen v.48 är det både dansuppvisning och innebandymatcher i Hammarö Arena. Vaktmästaren kommer göra iordning så att den högra 
dörren är till för dem som ska gå på innebandy och den vänstra dörren är till för dem som ska gå på dans. 

Detta innebär alltså att de personer som ska skanna vaccinationsbevis och kolla legitimation ska stå placerad direkt innanför dörrarna vid 
huvudentrén. 

Hela upplägget kring detta är beslutat tillsammans med kommunen. 

 

För att kontroller vaccinationsbevis så behövs appen: Vaccinationsbevis Verifiering. 
De som ska bemanna entrén behöver ha en laddad mobiltelefon/smartphone med denna app nedladdad i förväg. 

I appen väljer man sedan SKANNA för att läsa av QR-koden som finns på vaccinationsbeviset. Om resultatet är godkänt blir det grönt på 
skärmen och det står godkänd. Besökaren ska även kunna visa upp giltig ID-handling. Kontrollera så att allting stämmer. 

De personer som inte kan visa upp giltigt vaccinationsbevis eller läkarintyg på att man inte kan vaccinera sig ska inte få komma in i hallen som 
publik. 

För mer information om hur appen fungerar se digg.se: Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör.  


