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Till klubbens ungdomsledare 

 
I våras tvingades vi göra ett ganska långt uppehåll för gemensam träning i herrlaget och vi hoppas 
minska risken för att detta ska hända övriga lag med dessa åtgärder. En erfaren infektionsläkare 
verksam på Skånes Universitetssjukhus har rådfrågats men likväl kan man komma med en rad 
invändningar.  
 
Exempel: 
 
Man kan väl testa om man är smittad eller inte? 
Symtomfrihet innebär, som ni säkert vet vid det här laget, tyvärr inte smittfrihet. Bor man med någon 
som är sjuk får man räkna med att man själv blir smittad eller smittbärare utan symtom. På grund av 
inkubationstiden är ett negativt Covid-19 test inte en garanti för att man inte blir sjuk efter att provet 
tagits, i synnerhet inte om man bor med någon som är sjuk. Av den anledningen kan vi inte godta 
negativa test som biljett till träningarna för dem som har sjuka anhöriga. Inkubationstiden måste gälla 
som regel för återgång i gemensam träning. 
Ungdomarna går ju i skolan med varandra på dagarna och andra regler gäller där. Varför ska vi vara 
striktare? Smittrisken får anses betydligt större på en handbollsplan, och föreningen vill inte bidra till 
en ökad smittspridning.  
Det finns en uppsjö andra invändningar men jag och föreningens ledning i övrigt hoppas på förståelse 
för resonemanget och uppstår frågor eller om ni behöver råd kring hur ni ska hantera sjukdomsfall i 
och runt era lag finns jag tillgänglig enligt nedan. Jag vill förstås gärna ha information om det skulle 
dyka upp bekräftade Covid-19 fall i föreningen både vad gäller spelare och ledare.  
 

Match 
 
Deltagande lag, två domare och två funktionärer får befinna sig i anläggningen under matchen. 
Deltagande lag får bestå av maximalt 17 spelare och fyra ledare på bänken. Ytterligare två ledare får 
befinna sig på läktaren. 
 
Respektive lag får även låta ytterligare fyra personer befinna sig i anläggningen. Det kan exempelvis 
handla om personer som har transporterat laget. 
 
Om det ska sändas ljud och/eller bilder från matchen så får upp till fyra personer som sköter detta 
befinna sig i anläggningen. 
 

Note: 
 

Föräldrar eller annan anhörig får inte vistas på plan/korridorer/omklädningsrum eller läktare. Endast 
personal till hall/arena och personal kopplade till föreningen och arrangemang. 
Detta gäller samtliga hallar som YIF Handboll bedriver verksamhet i och Ystad Arena. 
Arenan räknas som tre hallar när vikväggen är nerfälld, när vikväggen är uppe så är det som 2 hallar. 
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