2020-08-23 förhållningssätt träning och match Kalix HC
MATCHER
Idag har vi fått ett glädjande besked om att vi får släppa in 50 åskådare i Part Arena vid matcher. Detta kommer
att gälla:
A-lagsmatcher – 50 betalade åskådare släpps in i hallen, dessa skall givetvis hålla avstånd på läktaren med
minst 2 meter.
Vi kommer att sälja biljetter via förköp (är inte alla platser fyllda kan man betala entré vid huvudentrén).
Först till kvarn gäller, priserna är 50 kr för ungdomar under 18 år, 100 kr för alla över 18 år. Inga undantag – alla
åskådare betalar!
J20 och yngre – vakter vid alla ingångar. Vakterna vid Huvudentrén räknar antalet åskådare och sätter stopp
när 50 åskådare har gått in. Inga undantag på ledare eller andra, detta innebär att ledare i andra lag måste gå in
genom huvudentrén för att kunna se matchen. Vänligen respektera detta och smit inte in vid andra ingångar, vi
vet att detta hänt under senaste vecka och det är på inget sätt okej.
Alla dörrar ska hållas låsta vid matcher (huvudentrén låses när dom 50 betalade åskådarna gått in) och de
personer som släpps in i hallen är betalande åskådare, spelare, ledare och föräldrar/personal som jobbar som
funktionärer.
Lagen ska även tillsätta föräldrar som står vakter vid alla dörrar (Entré, spelaringång, plåtdörren bakom
läktaren samt vid ismaskinen). Vår gissning är att föräldrar kanske ställer upp som vakter för att kunna se
matcherna. Vakterna skall ha gula västar på sig under hela matchen. Viktigt är att vakterna avvisar personer
som försöker komma in i hallen! Västar ska användas av alla vakter, dom finns att hämta i tvättstugan.
Vi kan inte se mellan fingrarna på detta utan verkligen hålla oss till restriktionerna. Svenska Ishockeyförbundet
har en skrivelse på bordet hos Regeringskansliet för att svensk ishockey ska få släppa in publik i arenorna vilket
givetvis är ett måste för att klubbarna ska klara av säsongerna ekonomisk men även för intresset för sporten.
Vi ser över möjligheten att sända alla matcher, om junior- & ungdomsmatcher ska sändas behövs en förälder
som filmar. Allt är inte klart med detta men vi ska försöka hitta en lösning.
Så vänligen respektera restriktionerna och ha tålamod. Om allt går som vi vill och önskar så kan mera publik
släppas in i hallarna framöver.

TRÄNINGAR
Gällande träningar så har föreningen haft ett möte med tränarna. Där har informationen om omklädningsrum
och andra restriktioner diskuterats.
Som läget är just nu så kommer spelaringången vara öppen för spelare och ledare.
Dörren vid trappen/vaktmästarna kommer hållas låst och skall endast nyttjas av personal, denna får absolut
inte ställas upp och hållas öppen!
Huvudentré dörren kommer att vara öppen under träningar för föräldrar. Om föräldrar sitter på läktaren under
träning, håll avstånd!
Inga föräldrar i spelargångarna, ledare får hjälpa spelarna/barnen på med skridskor och annan eventuell
utrustning.
U14 och yngre byter om hemma. I vissa fall kommer lagen få omklädningsrum tilldelade men utgå från att U14
och yngre alltid byter om hemma och får knyta på sig skridskorna på hallen. Det kommer att finnas bänkar i
gången mot båsen för att knyta skridskor. Vi jobbar även för att få hit baracker eller andra lösningar.

Inga spelare kan heller byta om utanför förråd eller liknande.
Vi vet och förstår att detta inte är optimalt på något för sätt för någon men vi måste efter bästa förmåga
hjälpas åt att sköta oss och följa de riktlinjer och restriktioner som finns. Följer vi inte de anvisade
restriktionerna kan det istället sluta med att vi inte alls får spela ishockey denna säsong och det vill ju ingen.
Vi vill ännu en gång påpeka att vi alla tillsammans i föreningen hjälps åt att följa gällande restriktioner för att
hockeysäsongen ska få fortsätta.

