
Hej,  

Som alla säker vet har det kommit nya restriktioner som börjar att gälla idag 2021-12-23.  

Jag bifogar ett dokument med Svenska Ishockeyförbundets tolkning av de nya restriktionerna, som ni 

kan läsa där påverkas inte Kalix Hockeys verksamhet nämnvärt.  

Jag har varit med på möten och haft en dialog med Säkerhetsansvarig på Svenska ishockeyförbundet 

och det som blir förändringar för oss inom Kalix Hockey som det ser ut just nu är:  

- Alla vaccinationsbevis måste kontrolleras digital (kunde kontrolleras okulärt tidigare).  

- Avstånd på läktaren på 1 meter och sällskap på maximalt 8 personer (vi kommer att markera upp 

läktaren).  

- Strömbergsbil Open som skulle spelas 2 januari flyttas fram, omförhandling/nytt beslut kring cuper 

och läger tas 16 januari.  

- U16 DM som skulle spelas 7 - 9 januari i Part Arena flyttas fram.  

Som ni ser i bifogad fil kan träningar och planerade matcher i dagsläget fortsätta som planerat, 

även sammandrag för de yngre lagen är okej att genomföra.  

Vi fortsätter att ta Vaccinationsbevis på alla matcher i Part Arena.  

Det är okej att träna med mera än ett lag på samma träningstid eller låna spelare mellan lagen så 

länge spelarna tillhör samma förening, alltså precis som vi gör nu.  

Vi vill uppmana alla att vara försiktiga, håll avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och 

följ dom restriktioner som finns. Låna inte utrustning, vattenflaskor, handdukar och liknande av 

varandra. Tvätta handdukar, underställ och liknande så ofta ni kan.  

Som ni redan vet vill vi att spelare går in via spelaringången och föräldrar använder huvudentrén vid 

både träning och match för att undvika onödig trängsel och på så sätt hjälpa till att minska en 

eventuell smittspridning.  

Vi har tillsammans redan genomfört en säsong med hårdare restriktioner än vad som är just nu, vi 

kommer att fixa detta men det är otroligt viktigt att alla tar detta på allvar och följer dom 

restriktioner som vi har att förhålla oss till.  

Avslutningsvis vill vi från Kalix Hockey önska alla en riktigt GOD JUL! 

Glöm inte matcherna som spelas i Part Arena 28 & 29 december!  

28 december klockan 19.00 Kalix HC - Östersund IK  

29 december klockan 19.00 Kalix HC - Hudiksvalls HC 

Gratis entré, förmatch av föreningens yngre lag samt utlottning av 10,000 kronor per match bland 

besökarna. 

Varmt välkomna! 


