
  Opdateret 27.10.2020. 
HVORDAN OVERHOLDES FORSAMLINGSFORBUDDET I SKØJTEHALLEN I DET DAGLIGE: 

 
 

SKØJTELØBERE: 
VASK og SPRIT hænder ved ankomst og afgang fra hallen og omklædningsrum. 
HOLD afstand i hallen: 
1 meter når i er siddende i bl.a. omklædningsrum, eller når i står stille på isen og får instrukser fra træner. 
2 meter ved fysisk aktivitet, som off-is eller når I er i bevægelse på isen. 
TIL og FRA hallen. 
Løbere skal benytte hovedindgangen til hallen, den mod parkeringspladserne, OG benytte trappen i 
denne side ad hallen kaldet ’’ståtribunen’’. Alternativt hvis muligt, så den bagindgang der er ved 
tennishallen, direkte trapperummet, der fører ned til HAL 1. 
 
Kom gerne omklædt hjemmefra.  
Undgå omklædning i størst muligt omfang. 
Gå så meget helt udenfor du kan i pauserne. Evt kan KOZYs eller Amokkas restaurant område benyttes ved 
lange pauser. HUSK MUNDBIND.  
 
OPVARMNINGSOMRÅDE 
Fortrinsvist i glassalen, overhold antal i rummet, HUSK kun trappen mod ståtribunen må benyttes til at 
komme til foyer.  
Anden opvarmningsområde er gangarealet oppe bagved og i hjørnet foran ståtribunen. 
Det bedste opvarmningsområde er, udenfor skøjtehallen i det fri.  
Igen benyt kun trappen mod tennisbanen eller den ved ståtribunen for at komme ind og ud af hallen.  
ALLE SKAL MEDBRINGE EGET OPVARMINGS OG OFF-IS UDSTYR, som sjippe-torv, elastikker og måtter. 
Alle BOLDE og andre redskaber der bruges fælles, må kun benyttes efter afspritning af hænder og redskab. 
afsprit redskaberne både før og efter brug. 
 

 
FORÆLDRE: 
HKF ser gerne at forældreadgangen begrænses i denne periode frem til og med 1.1.2021.  
Vi ser gerne, at der kun kommer 1 forældre eller 1 familiemedlem til hvert barn. 
 
HAL2 
Forældre har ingen adgang til hal 2, heller ikke i til hallens gangareal.  
 
HAL1 
-HUSK mundbind ligeså snart i træder inden for døren til skøjtehallens foyer. 
-Forældre skal benytte den ind-udgang til skøjtehallen, der er lige overfor indgangen til svømmehallen.  
-Forældre bedes benytte trapperne ved siddetribune-siden. 
-Forældre må gerne opholde sig siddende på siddetribunen, men ansigtet rettet mod isen, og med 
afstandskrav 1m overholdt. Mundbind må tages af når man er siddende. 
UNDTAGET er forældre til skøjteskolens SS-hold, CC og F1-hold, disse forældre må gerne: 
- indskrive deres børn til skøjteskolen i skøjteudlejningen under siddetribunen. HUSK MUNDBIND. 
-Forældre til skøjteskolebørn på SSu, F1 og CC, må hjælpe deres børn med at få skøjter på, nede ved 
bænkene på isbane-niveau eller ved de røde kasser, samt ved de 2 nederste blå sæderækker, hvor der er 
gummibelægning på betontrappen. HUSK MUNDBIND og afstand. 
Efter hjælp, skal forældre trække sig tilbage på siddepladsen og blive ved pladsen indtil træningen er 
færdig, med mindre man forlader hallen i mellemtiden. 
Pladsen må forlades kortvarigt, når man skal på toilet, eller hjælpe sit barn. HUSK MUNDBIND. 
 
LOUNGEN og FOYER 
Her gælder forsamlingsforbuddet på de 10 personer. Hold afstand, og sid gerne ned i loungen. 


