
Kære deltager i Oktoberkonkurrence 2020 
 
Vi glæder os til at velkommen jer til Oktoberkonkurrencen i Gentofte og bestræber os på at det bliver en 
god oplevelse for alle inden for de rammer vi har.  
 
Da vi i år besluttede at afholde vores Oktoberkonkurrencen, vidste vi at vi ville have udfordringer med 
Covid. Vi håbede dog på at have mere plads at gøre godt med, da vores nye forhal skulle have stået færdig. 
Den er dog blevet forsinket og bliver ikke færdig i tid til konkurrencen. Oven i det virvar vi har med 
byggerod, er der også en del vej arbejde foran hallen og omkring den normale parkeringsplads. Så alt i alt 
har vi nogle udfordringer, som påvirker hvordan vi kan afholde konkurrencen, men stoler på jeres forståelse 
i forhold til dette. 
 
Med sporten i højsædet, er vores fokusere på det mest vigtige ved konkurrencen: is, deltagere, dommere, 
officials og alles sikkerhed. Vi håber vi har jeres forståelse og i alle vil hjælpe så godt i kan med at følge disse 
retningslinjer så vi på bedste måde kan passe på hinanden.  
 
Alle bedes bære visir/maske så snart man er inden for i hallen. Dette gælder alle medmindre man sidder 
ned, er i gang med at varme op eller løber på isen.  
 
 
Ankomst og detaljer for deltagere. 
 
Deltagere bør ikke ankomme til skøjtehallen tidligere end 1 time før man skal på isen.  
Indgang til hallen er gennem vores klubindgang til højre for den normale indgang. Den vil være markeret 
med røde GKF-faner. Ved indgangen skal man checke ind og vil få anvist hvilket omklædningsrum man kan 
bruge. Vi vil bede alle om komme så forbedret som muligt, (makeup, håropsætning osv. lavet hjemmefra) 
så ophold i omklædningsrum minimeres til mindst nødvendig. 
 
Opvarmning - vil foregå i hallen med adskilte pladser. Hvis vejret tillader, vil det så vidt muligt forgå 
udenfor. Trænerne vil blive orienteret nærmere. 
 
Alle løbere bedes gå direkte tilbage til omklædningsrummet lige efter ens point er blevet annonceret, skifte 
og tage skøjter af. Når man er færdig, kan man gå til tilskuerrækker og sammen med sine pårørende se 
resten af rækken færdig. Når man forlader skøjtehallen, skal det ske modsat indgangs siden. Ved lange 
rækker, Springs K1  og Junior K2 vil det kun være muligt at se sin egen opvarmningsgruppe færdig, da vi 
ellers vil have for mange mennesker i hallen i forhold til det vi må.  
 
Forældre og søskende har ikke adgang til omklædningsrummene, undtagen når der er en holdleder fra en 
klub til stede for at hjælpe Chicks og Cubs løbere. Er der ældre løber der har behov for hjælp, så 
kontakt os venligst før konkurrencen, så vi har det noteret og kan planlægge omkring det. 
 
Forældre/tilskuere 
 
Vi må ikke have mange mennesker i hallen på en gang, derfor har forældre og søskende først adgang til 
skøjtehallen tidligst 10 minutter før løberens opvarmningsgruppe går på isen.  For hver løber er der kun 
plads til maksimum to tilskuer. 
Både forældre og løbere burger den samme indgang, og forældre bedes gå direkte til tilskuere pladserne og 
sætte sig ned efter de kommer ind i hallen, med mindst en stols afstand til andre.  
 



Når tilskuer har taget plads, bedes man så vidt muligt blive siddende til man er færdig og forlader hallen i 
modsatte ende af hallen i forhold til indgangen. Dette så man bevæger sig ensrettet igennem hallen. 
 
Præmieoverrækkelse  
 
Præmieiverrækelsen vil foregå uden for isen, lige efter rækken er slut. Hvis muligt og vejret er os gunstig vil 
præmieoverrækkelsen forgå udenfor. Hvis ikke, og på grund af den ombygning der for tiden er i gang i 
hallen, har vi ikke et lokale der er stort nok til holde præmie overrækkelse for alle.  I det tilfælde vil 
præmieoverrækkelsen kun blive for de 3 første pladser sammen med deres forældre. Sted vil annonceres. 
Resten af gruppen bedes forlade skøjtehallen, diplomer kan man afvente udenfor ellers vil de blive givet til 
klubbens træner eller sidste løber. 
 
 
 
Toiletter 
 
På grund af den igangværende ombygning må vi henvise til brug af de offentlige toiletter Gentoftehallens 
foyer for alle på nær løbere og officials, som har adgang til toiletterne ved omklædningsrummene. 
 


