Til alle trænere og holdledere.
For at sikre at vi stadigvæk kan være sikker på at kunne træne og spille kampe fremadrettet så bedes i alle
tage hånd om disse punkter og hjælpes ad med at overholde disse.
Ved spørgsmål kan man henvende sig til JP på mobil 20100029 (på hverdage efter kl. 15).
Desuden vil www.herningik.dk løbende blive opdateret, så hold jer informeret der.
Generelt:
Alle skal bære mundbind overalt på Herning Isstadion. De eneste undtagelser er:
-

Spillere og trænere når de er i omklædningsrummet
Spillere og trænere når de er på isen og i fys rum samt opvarmning
Spillere og trænere til og fra isen/fys rum

Adgang til hallen:
U15, U17 og U20 skal ved ankomst til hallen benytte døren ved bus garagen. Når hallen forlades igen, skal
døren ved U20 omklædningsrum benyttes.
Alle andre hold benytter døren ved bus garagen både ved ankomst og når hallen forlades.
For alle hold gælder at så snart man kommer til hallen (husk at spritte hænder), går man straks til
omklædningsrummet og bliver der indtil træneren henter alle spillere og man går i samlet flok til isen eller
fys rum. Har man skab, tager man straks udstyret med, inden man går til omklædningsrummet. Når isen
eller fys rum forlades, går man igen i samlet flok til omklædningsrummet med træneren.
Når spillerne går sammen med træneren fra og til isen/fys, er det trænerens ansvar at man ikke krydser
andre hold. Hvis nødvendigt må man vente.
Adgang til fys ved hal 2 foregår via nødudgang bag ved ismaskinen.
Husk man tidligst må ankomme til hallen 45 min før træning og man senest 30 min efter endt træning, skal
forlade hallen igen.
Skøjteslibning:
Skøjteslibning foregår ved at spillerne sætter deres skøjter på en vogn i omklædningsrummet, som derefter
slibes og køres tilbage på vognen af skøjtesliberen.
Trænerrum:
Der må max. Være 5 personer i træner rummet af gangen. Ved flere end 5 personer skal alle i rummet bære
mundbind.
Der er mulighed for at trænere og holdledere kan fordele sig ved at bruge træner rummet og FYS-rummet
(U15, U17 eller U20 trænerne) og trænere og holdledere på U7, U9, U11, U13 og pigerne kan bruge træner
rummet og et dommerrum. De 5 personer er dog stadigvæk gældende ved brug af FYS og dommerrum.
Omklædningsrummene som bruges af Familiehockey, U7, U9, U11, U13, Pigerne og motionsholdene:
Efter endt træning sprittes omklædningsrummet af med vores desinficerings maskine. Maskinen står over
for halmændenes kontor. Ansvaret for at spritte af er de enkelte hold som forlader omklædningsrummet.

Forældrene til U7 og U9 skal fremover bruge mundbind i omklædningsrummene.
Omklædningsrummene som bruges af U15, U17 og U20:
Omklædningsrummene skal ikke længere tømmes hver uge.
Spillerboks:
Efter endt træning eller kamp sprittes bænkene og den blå kant på banderne af. Brug kludene og væsken
der står i spillerboksene.
Speakerboks: (her følger vi de regler der er udstedt af DIU)
All der opholder sig i speakerboksen skal bære mundbind. De personer som har ansvaret for straffeboksen
skal også bruge engangshandsker. Mundbind og engangshandsker står i speakerboksen.
Husk at spritte af når kampen er afviklet.
Bussen:
Alle håndtag og borde i bussen sprittes af efter endt tur. Trænere og holdledere er ansvarlig for at dette
sker.
Hvis der er forældre med i bussen så skal disse bærre mundbind eller visir under hele turen.
Desuden skal buschauffør bære visir eller mundbind i bussen.
Fællesarealer:
Forældre til spillerne må ikke opholde sig i gangene og omklædningsrummene i kælderen. Forældrene kan
benytte Hal 1, balkonen i Hal 2 samt HIK klublokale.
I hal 1 skal tilskuere til såvel træning som kamp sidde ned.
I hal 2 må der maksimalt opholde sig 20 personer som tilskuere til såvel træning som kamp. Disse skal
opholde sig på balkonen.
Der må maksimalt opholde sig 50 personer i foyeren ved hal 1.
Forældre til Familiehockey, U7 og U9 er undtaget, da de skal hjælpe spillerne i udstyr.
Der må dog kun være en forælder til hver spiller i gangene og omklædningsrummene.
Kampe (fra DIU):
Der må spilles kamp under følgende retningslinjer:
Hvert hold må maksimalt stille med 21 personer (trænere + spillere). Hold der møder ind med mere end
totalt set 21 personer taberdømmes.
Kun protokolfører og de 2 personer i straffeboksen må have kontakt med de spillende hold/dommere.
Øvrige personer (fx en tidtager) må ikke have kontakt med spillere. Alle personer i speakerboksen skal bære
mundbind.
Dette giver følgende udregning: Hold (42), dommere (3-4), bokspersonale (3) = 49 personer.

Denne gruppe på 49 tæller således som en sektion, og de må ikke krydse andre hold/sektioneringer i
omklædningsgange/i lobby/etc. – dette er en logistik opgave der skal kunne løses af den arrangerende klub.
Trænere, spillere og forældre må gerne deltage på forskellige sektioneringer af kampgrupper.
Træningsreglerne er gældende; dvs. en sektion (fx en U15-kamp) skal afsluttes helt (i omklædningsrummet)
inden den næste begynder.
Hold må gerne dele bus under transport til kampen (gældende regler for buskørsel skal overholdes).
Dommere må gerne dømme 2 kampe i streg (fx U15 og U17). Den ene kamp skal være afsluttet helt (i
omklædningsrummet) før den næste påbegyndes.
U7, U9 og U11 kampe kan godt afvikles med op til 50 personer på hver banehalvdel, hvis…
… det er tydeligt markeret og opdelt, så hver banehalvdel er én sektion
… at der er fire omklædningsrum til rådighed (to til hver sektion), eller at spillerne kommer omklædt og
henvises til hvilken sektion, de tilhører
… spillerne må på intet tidspunktet krydse
Aktiviteter for spillere over 21 år
Banen kan deles i 2 sektioner adskilt med tydelig mærkning (kegler eller anden afmærkning).
Max. 10 personer pr. sektion når der er spillere over 21 år (de 10 personer er incl. trænere).
De 2 sektioner må ikke bruge samme omklædningsrum, spillerboks eller krydse hinanden. Der
må heller ikke flytte spillere/trænere mellem de to sektioner.

