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1. Förening

Uppgi er om förening*
Förening/ åldersgrupp
Sunderby SK/ Innebandysektionen

Ansvarig arrangör eller bokningsansvarig *
Sunderby SK

Kontaktuppgi er*
För- och e ernamn
LARS-JOHAN RYLANDER

Telefon
070-6052783

E-postadress
lasse.rylander@sunderbysk.se (mailto:lasse.rylander@sunderbysk.se)

Notifieringar
E-post

Evenemang/ sammankomst*
Vilket evenemang eller sammankomst gäller riskbedömningen för? *
Samtliga träningar och matcher/ sammandrag för innebandysektionen
Lokal/ anläggning *
Sunderby Sporthall

Datum och tid för evenemanget eller sammankomsten *
Datum från
2020-09-13

Datum till
2021-04-30

Tid från
23:00

Tid till
00:00

2. Riskbedömning
Riskbedömning
Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga du besvarar

med ett "Ja" ska du/ din förening identifiera och skapa en handlingsplan.

Stort antal deltagare (över 50 deltagare, funktionärer och eller publik).*

Nej

Internationellt deltagande?*

Nej

Deltagare med samhällsviktiga arbeten (T.ex. personal från vård och omsorg).*

Nej

Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (Äldre/ riskgrupp) *

Nej

Inomhusevenemang *

Ja

Beskriv riskreducerande åtgärder som ska vidtas. *

Ej fler personer i hallen än de som krävs för att genomföra träningen, dock max 50 personer
Vid matcher sätts ett max per deltagare av 20 st per lag samt ej fler personer som behövs för att genomföra matchen, dock max 50 personer.
Vid sammandrag får deltagande lag 1 st omklädningsrum var där man befinner sig då laget inte spelar, lagen blir sedan hämtad av
funktionär för att inte krockar ska ske i korridor.
Vid samtliga matcher/ sammandrag ska det ordnas så att lagen kommer vid olika tidpunkter för att minimera kontakt.
En mer närkontakt som krävs för träning/ match/ sammandrag
Handsprit ska finnas tillgängligt i hallen.
Ej byte av planhalva under match
Möjlighet till att tvätta händer med tvål och vatten
Ej tacka för match genom handskakning.
Byta om hemma om så är möjligt
Vid minsta tecken av sjukdom stannar man hemma.
Svenska innebandyförbundets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer ska följas i första hand.

Förutsättningarna för evenemanget leder till närkontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivitet etc.)*

Ja

Beskriv riskreducerande åtgärder som ska vidtas. *

Ej mer närkontakt som krävs för att utöva innebandy.

Behövs fler åtgärder för att erbjuda möjligheter till god handhygien? *

Nej

Behövs det fler toaletter?*

Nej

Långt evenemang (mer än några timmar)*

Nej

Bifoga ytterligare information eller handlingsplan vid behov
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