
Åtgärder vid Rosvalla Nyköping Cup 2020 med anledning av Covid-19. 

Som arrangörer gör vi givetvis vårt yttersta för att genomföra en trygg och 
säker cup med maximal hänsyn till covid-19. Vi har sålunda vidtagit en mängd 
åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.   

Rosvalla Nyköping Cup är ett publikfritt arrangemang! 

Allmänt: 

 Vi har värdar på plats för att hjälpa till vid till exempel incheckning för att minska trängsel. Ni 
som lag låter ert lag vänta utanför huvudentrén och enbart ledare checkar in. 

 Matcher spelas på planer som är avgränsade och omringade av höga stängsel. På planerna 
får endast funktionärer, ledare och spelare vistas. Vi kommer ha vakter som ser till att 
obehöriga inte kommer in. 

 Alla lag måste värma upp på behörigt avstånd från matchplan, fråga funktionärer om ni är 
osäkra, håll avstånd. Med detta sagt tillåter Nyköpings Kommun uppvärmning på 
naturgräset.  

 Vi handhälsar inte på varandra innan match. Efter match tackar vi med avstånd till varandra. 

 Runt planer finns möjlighet att sprita händer med handsprit. Vi uppmanar alla deltagare att 
regelbundet tvätta eller sprita händerna. 

 Personer med sjukdomssymtom, även lindriga symtom, får inte delta! 

 Alla deltagare har en skyldighet att verka för minskad risk för spridning av covid-19. 

 Vi ber därför om hjälp med att hålla avstånd i möten med andra. 

 Individer i riskgrupp samt ledare med samhällsviktigt yrke avråds från deltagande. 

 Deltagare som uppvisar symtom under cupen ska inte delta vid match. 

 Vi ber er om hjälp med att ha en plan för att den personen ska kunna transporteras hem utan 
att riskera att smitta andra. 

 Deltagande lag ska informera föräldrar och anhöriga om att Rosvalla Nyköping Cup spelas 
utan publik, arrangören kan alltså inte garantera åskådare vid matcher. 

 Var ni vistas mellan matcher är upp till er men vi ser gärna att detta INTE sker inomhus på 
Rosvalla, restauranger på området eller i matsalar.  

 



Instruktioner vid mat: 

 Maten kommer att serveras på flera olika ställen.  

 Det är jätteviktigt att ni håller er till lokalen man blir tilldelad och inte avviker från 
tidschemat. 

 Maten serveras i matlådor till dessa lokaler av vår personal. Lagen serverar sig själva och tar 
hand om sopor och torkar av borden efteråt. 

 Lag som bor på hårtgolv kommer att äta i anslutning till sin sovsal, dit kommer även frukost 
att levereras.  

 På alla matplatser finns möjlighet att sprita händer med handsprit. Vi uppmanar alla 
deltagare att regelbundet tvätta eller sprita händerna. 

Instruktioner för lag boende på hårt golv: 

 Ni är väl utspridda på Rosvalla. Maximalt två lag kommer att sova i närheten av varandra. 

 Ni kommer få fasta omklädningsrum på anläggningen.  

 

 I alla sovsalar finns möjlighet att sprita händer med handsprit. Vi uppmanar alla deltagare att 

regelbundet tvätta eller sprita händerna. 

 

Instruktioner för lag boende på hotell: 

 Ni tilldelas inget omklädningsrum på Rosvalla utan byter om och duschar på hotellet.  

 Inför er första match ber vi er att byta om hemma innan ankomst.  

 Har ni lång resväg kommer det finnas ett omklädningsrum för flickor och ett för pojkar 
tillgängligt för ett första ombyte men detta måste ske snabbt och alla saker måste medtagas 
ut därifrån. Detta innan ni checkat in på era hotell.  

 

 

 

Våra åtgärder är för att undvika en ökad smittspridning och vi hoppas att alla 
kan respektera och följa våra restriktioner då det är för er och vår säkerhet.  


