
 

Till husligan 20/21 

 

Vi har fått frågor om husligans matcher framöver med tanke på de skärpta allmänna 

råden. Vi har tagit del av information, alla rekommendationer, alla restriktioner och de 

skärpta allmänna råden. Vi har tillsvidare bestämt att vi inte gör några ändringar i 

spelprogrammet. Boka gärna om er match om ni hellre vill spela vid annan tidpunkt. 

Vi kommer fortsätta att göra det vi kan för att ni ska känna er säkra hos oss precis som 

vanligt och vi följer givetvis myndigheternas rekommendationer.  

Vi anser att vi har anpassat vår verksamhet så vi undviker trängsel och minimerar risken 

för smittspridning. Detta kommer vi att fortsätta med. Vi har stärkt våra rutiner kring 

städning. Vi har placerat ut handsprit runt om i lokalen.  

Vi påminner om de rutiner vi infört i husligan. Våra riktlinjer, råd och åtgärder för att 

minska risken för smitta av Covid-19 

• Vi har markeringar med uppmaning att hålla avstånd 

• Ska ni spela på bortre halvan av hallen, gå gärna ner via läktaren 

• Undvik trängsel och håll avstånd 

• Omklädningsrummen används med begränsningar 

• Var förberedda innan match. Tänk på att inhandla dryck innan spelet startar för att 

begränsa rörelserna inom och utanför den anvisade säkerhetszonen. Behöver ni nåt 

tillkalla personal 

• Matchen genomförs utan handhälsning för alla spelare 

• ”High five” eller liknande peppningar genomförs inte genom kontakt mellan spelarna 

• Efter match, tacka för matchen på ett bra sätt utan kontakt mellan spelarna 

• Innan och efter match då byte av lag ska ske uppmanas samtliga spelare lämna 

banområdet/säkerhetszonen på anvisad plats innan nytt lag kan beträda banområdet 

• Respektive lagledare ansvarar för att spelarna i laget befinner sig i anvisad 
säkerhetszon både före, under och efter match. Allt för att undvika svårighet att hålla 

avstånd och ha respekt för de regler och rekommendationer som råder 

Tillsammans hjälps vi åt att följa de rekommendationer vi har fått. Om du undrar över 

något så fråga gärna.  

För öppettider, se hemsida newbowl.se och facebooksida @newbowlcentergullmarsplan 

gullmarsplan@newbowl.se, 08-91 11 70 

Ta hand om varandra! 
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