
 

 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens senaste Föreskrifter och allmänna råd om allas 

ansvar att förhindra smitta av covid-19 (som gäller from den 14 december) samt den tolkning 

av dessa som gjorts av Svenska Ishockeyförbundet i dialog med Riksidrottsförbundet, har 

Saltsjöbadens IF Ishockeys styrelse sett över verksamheten ytterligare för att på bästa sätt 

följa föreskrifterna och råden. Vi är förstås medvetna om att föreskrifterna/råden innebär 

utmaningar i verksamheten. Det är dock av största vikt att ALLA tillsammans visar respekt 

för de uppsatta reglerna för att vi ska få fortsätta med vår verksamhet trots rådande läge. 

Kommunen kontrollerar att vi och de andra klubbarna i kommunen följer riktlinjerna – 

upplever man att de inte följs, finns risk att ishallarna stängs. 

Liksom tidigare gäller för samtliga, oavsett ålder:  

 

• Endast spelare och ledare får vistas i ishallen. Hämtning/lämning av barn sker utanför 

hallen. Finns behov av annat föräldrastöd än ledare, bör detta ske endast i samråd med  

respektive lagledning och i så begränsad utsräckning som möjligt. 

• God handhygien och vederbörligt avstånd ska hållas överallt. 

• Handsprit ska användas då man kommer till ishallen och efter träning. Varje lag ska 

tillhandahålla handsprit för detta och se till att den används. 

• Dela inte vattenflaska eller annan utrustning med andra. 

• Vid minsta sjukdomssymtom, stanna hemma. 

• Om någon i familjen testats positivt för covid-19 stannar man hemma från träningen 

enligt riktlinjerna från FHM. 

• Alltid två omklädningsrum per träningstillfälle, se till att det blir en jämn fördelning. 

• All fysträning sker utomhus. 

• Inget matchspel mot annat lag eller annan klubb. 

 

För spelare födda 2004 och tidigare gäller from den 14 december 2020: 

 

• Endast 10 utespelare och 2 MV (från det egna laget) per träningstillfälle.  

• Omklädningsrum och duschar får inte användas.  

• Kom i möjligaste mån ombytt – ombyte kan dock ske på läktaren. 

• Håll minst 1 m avstånd i båset. 

• I möjligaste mån undvik närkampsspel. 

• Inga handdukar i båset. 

• All fysträning sker utomhus. 

• Inte delta i externt anordnade camper/träning där spelare från olika klubbar deltar.  

 

 

  



 

För spelare födda 2005 och senare gäller from den 21 december: 

 

• Inga samträningar ska ske mellan lag med undantag för lag med liten numerär som 

tidigare samtränat för ett effektivt utnyttjande av isen. Då sker samträning för det laget 

endast med ett och samma annat lag och med ett lag gruppen samtränat regelbundet 

med under säsongen.  

• Inget hockeyfritids. 

• Ingen målvaktsträning.  

• Spelarna tränar endast med sitt lag, dvs inga ”öppna” träningar. 

• Samling max 30 minuter före träning. Spelarna ska tillbringa så lite tid som möjligt i 

omklädningsrummen före och efter träning. 

• Vid fys före isträning kommer spelarna ombytta och får tillgång till omklädningsrum 

först 30 minuter före ispasset.  

• Inte delta i externt anordnade camper/träning där spelare från olika klubbar deltar.  

• Vårdnadshavare ombeds gå igenom de regler som gäller med sitt/sina barn. 

 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd anges gälla tom den 30 juni 2021 men 

kan komma att ändras innan dess. Tillämpningsreglerna specifikt för ishockeyn och/eller 

specifikt i vår klubb ses över regelbundet och kan också komma att ändras beroende på det 

rådande smittläget och ändrade direktiv från FHM, Svenska Ishockeyförbundet och/eller 

Stockholms Ishockeyförbund. Diskussion pågår om ett eventuellt återupptagande av 

seriespelet efter årsskiftet. Besked i frågan väntas i början av januari. 

 

//Styrelsen för Saltsjöbadens IF Ishockey 2020-12-16 

 

Svenska Ishockeyförbundets fullständiga skrivelse och tolkningar av FHMs allmänna råd 

hittar ni här: https://www.stockholmhockey.se/globalassets/stockholms-

ishockeyforbund/bilder-20202021/covid19/sifs-tolkning-av-fhms-allmanna-rad-201211.pdf  
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