
      Opdateret 27.10.2020. 

RETNINGSLINER for HKF-medlemmer og deres forældre i Hørsholms skøjtehaller PGA CORONA. 
 
Corona ansvarlig i HKF, er formand Marjo Juntunen-Nielsen.  
Har man mistanke om evt smitte, eller er man i nærkontakt med en smittet, giv den coronaansvarlige 
besked, således at vi kan tage vores forholdsregler, og vejlede yderligere.  
 
FORSAMLINGSFORBUDET: 
Pr. 26. oktober 2020 gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer, foreløbig frem til 22. 
november.     Restriktioner og nye skærpede tiltag gælder frem til den 2. januar 2021, bl.a. krav om 
mundbind, se mere nedenfor.  
 
Vis hensyn og respekt for hinanden, ingen kram. 
Hjælp os med at overholde regeringens nye retningslinjer, således at vi kan forblive på isen og træne hele 
sæsonen 20-21 uden afbrydelser.  
 
GENERELT for ALLE: 
 
UNDGÅ OPHOLD I HALLEN. 
VASK og SPRIT hænder ved ankomst og afgang fra hallen og omklædningsrum. 
HOLD afstand efter reglerne. 
Gå meget gerne udenfor, mens du venter. 
Begræns ophold i foyer eller gangarealer. 
 
MUNDBIND - visir:  
Som udgangspunkt skal alle bære mundbind eller visir i offentlige tilgængelige arealer, altså også i 
skøjtehallen.  
MEN kun alle over 12 år er forpligtet til at bære mundbind eller visir, ligeså snart de træder ind i 
skøjtehallen. Det skal benyttes ved al færdsel rundt i skøjtehallen.  
UNDTAGELSER:  
Løbere og trænere ikke skal bære mundbind, når: 
– de går fra omklædningsrummet og til isen/opvarmningsområdet 
– under opvarmning og træning på isen 
– de går fra isen/opvarmningsområdet tilbage til omklædningsrummet 
FORÆLDRE skal ikke bære mundbind, når: 
-de er siddende, fx på den blå siddetribune med ansigtet mod isen. 
OPBEVARING AF MUNDBIND - visir: 
Mundbind og visir skal helst opbevares i en plastpose, når det ikke benyttes.  
 
FORSAMLINGSFORBUDDET; 

I en skøjtehal tæller alle tilstedeværende personer med i forsamlingen, både løbere, trænere, forældre, 
halpersoner m.fl.  Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx stævner, kursus-og uddannelsesaktiviteter, 
tilskuere eller professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på en fast 
plads, altså ikke skifter plads undervejs, og med ansigtet i samme retning, mod isen. 
 
HOLD STØRRELSER – i forhold til forsamlingsforbuddet: 
Det er tilladt at være optil 50 personer under 21 år på og omkring isen på samme tid, ekskl. trænere. 
Hvis bare en person er over 21 år, nedsættes forsamlingen til 10 personer inkl. trænere. 
Vi har styr på hvilke hold der evt. vil blive ramt af forbuddet, og vi har taget højde for det.  
 
FAMILIEHOLDET: Det er tilladt at have blandet aldersgrupperne på familieholdet, idet de voksne anses som 
nødvendige for at aktiviteten kan gennemføres for børnene, og dermed er holdet et forældre-barn hold. 
 
For mere info se evt. www.dif.dk eller www.danskate.dk 


