Regler för B-sammandraget i Landskrona v37 2021
Vi lever fortfarande i en pandemi. Efter en mer eller mindre lugn sommar observeras nu en tydlig
ökning av antalet påvisade Covid-19-fall inom befolkningen. Desto viktigare är det därför att alla
deltagare vid vårt sammandrag, såväl åkare som medföljande tränare, bidrar till att förhindra
smittspridning genom att följa gällande regler och rekommendationer.
Du som förälder läs igenom reglerna nedan ihop med ditt barn innan sammandraget.


När du kommer till ishallen:
Vid ankomst på lördagsmorgonen gå direkt till inskrivningsbordet i ishallens entré för incheckning.
Där kommer du att få detaljerad information om var du och din grupp ska byta om och var ni får
värma upp, om lunch- och fika utdelningen och vad som i övrigt gäller vid sammandraget.



Håll avstånd!
Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är minst en meter mellan varje sällskap ett rimligt
avstånd för att undvika trängsel i en lokal, i ett utrymme eller på ett område.
Som arrangör ansvarar vi för att skapa förutsättningarna för deltagarna att avståndet kan hållas.
Sedan är det den enskilde deltagarens ansvar att följa smittskyddslagen och
Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Håll alltid avstånd, när du tränar, när du umgås med andra och när du äter!
I träningspauserna vistas i allra möjligaste mån utomhus, inte inne i ishallen, korridorerna och
omklädningsrummen. Så tänk på att ta med dig varma kläder.
Lunch och fika/mellanmål kommer att delas ut utanför kiosken vid ishallens entré. Håll dig till
utsatta mattider, varje grupp äter för sig på anvisad plats.



Var noga med god hygien!
Tvätta händerna ofta och använd handsprit.



Föräldrar/anhöriga får inte vistas i ishallen / ishallens lokaler.



Stanna hemma om du känner dig sjuk!
Du kommer endast till sammandraget om du känner dig helt frisk. Detta gäller såväl åkare som
tränare. Föräldrar har ansvar att deras barn är fullt friska när de kommer till sammandraget.
Blir man sjuk så ska man omgående informera arrangörspersonalen på plats, isolera sig och åka
hem snarast.



Vill du under lägerdagen gå någon annanstans utanför ishallens / Karlslundahallens område så ska
du meddela arrangörspersonalen på plats och skriva in dig på listan vid inskrivningsbordet.



Sist men inte minst:
Vi respekterar varandra och är trevliga mot alla!

Övrig Information
Vid behov organiserar vi transport av åkare / tränare mellan ishallen och hotellet efter sista ispasset
på lördagskvällen / inför första ispasset på söndagsmorgonen. Meddela oss i så fall senast i samband
med inskrivningen på lördagsmorgonen.
Off-icen kommer att hållas i Karlsundahallen, som ligger direkt bredvid ishallen.

