
Retningslinjer for Herning IK - Covid-19 
Generelt 
Spillere skal anvende døren i hal 2 ved busgaragen. 
Ved både indgang til hal 1 og 2 er der opstillet håndsprit som skal anvendes ved ankomst til 
hallen. 
Ingen brug af snus, ingen spytten i omkl.rum, på gangene, i spillerboksen og på isen. 
Se desuden DIF/DIU’s retningslinjer for yderlig information: 
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/
Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_f
ritidsfaciliteter_21_juli.pdf 
 
Spillere 
Spillerne skal gå direkte til deres omklædningsrum og kun opholde sig i gangene på vej til og 
fra isen. 
Adgang til hal 1 må udelukkende foregå via gangen forbi omklædning 5. 
Omklædningsrummene er åben 3 kvarter før træningen og skal forlades senest en halv time 
efter endt træning. 
Alle spillere skal medbringe deres egen drikkedunk og man må ikke dele drikkedunke. 
I omklædningsrumme skal man holde afstand og man må naturligvis ikke “tumle” og “bokse 
rundt”. 
Alle hold vil have to omklædningsrum til rådighed i forbindelse med træningen og på 
isplanen (www.herningik.dk), vil fremgå hvilke. Holdlederne vil fordele spillerne mellem de to 
rum. 
Holdene fra U15 og opefter vil så vidt muligt have et fast omklædningsrum, hvor udstyret kan 
blive mellem træningerne. Fredag skal rummene dog desinficeres/rengøres, så senest 
torsdag aften skal disse ryddes for udstyr. Også disse hold skal anvende to 
omklædningsrum, så halvdelen af spillerne skal hente deres udstyr i deres faste 
omklædningsrum, og gå til det andet for at klæde om. 
 
Forældre m.m. 
Forældre og søskende m.m. må ikke være i gangene samt omklædningsrum, men kan 
opholde sig på balkonen i hal 2, HIK klublokalet, foyeren ved hal 1 samt uden for det 
afspærrede område i hal 1.  
Eneste undtagelse er at 1 forældre pr. barn kan hjælpe med udstyr for U7 og U9 spillere. 
 
Træner/holdledere 
Brugen af trænerrummet ved hal 2 skal begrænses til planlægning/evaluering af træning 
samt omklædning og der må max opholde sig 5 personer. Er der brug for yderlig plads, kan 
dommerrummet desuden anvendes. 
Holdledere og trænere som ikke er på vej fra/til isen, kan hente kaffe, men må derefter gå til 
de opholdssteder som fremgår i afsnittet om forældre. 
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Desinficering/rengøring 
Faciliteterne på Herning Isstadion vil løbende blive rengjort af halpersonalet, men der vil 
være opgaver, som træner/holdleder vil skulle udføre, hvilket fremgår af de enkelte punkter. 
Udstyr til rengøring opbevares i trænerrum ved hal 2. 
 
Istræning 
Holdlederne er ansvarlig for at spillerboksene desinficeres/rengøres efter endt istræning. 
 
Fystræningsrum 
Fystræningsrummet ved hal 2 skal benyttes af alle hold i HIK. Det nye styrkerum i hal 1 må 
kun benyttes af Blue Fox. 
Træneren har ansvaret for at redskaberne og rummet desinficeres/rengøres straks efter 
brug af rummet. 
Selvtræning i fystræningsrummene er indtil videre ikke tilladt. 
 
Skøjteslibning 
Skøjteslibning skal foregå i sliberummet ved hal 2.  
 
Cafeteria 
Salg i cafeteriet vil indtil videre udelukkende være fra automaterne. 
 
 
 
 
 
Vi beder alle om at hjælpe til med at ovenstående overholdes, således vi kan sikre fortsat 
god sportslig aktivitet i Herning IK. 
 
/Bestyrelsen 
 


