
Järfälla HC riktlinjer med anledning av Covid-19 

 

Stockholms Ishockeyförbund har i samarbete med Svenska Ishockeyförbundet gått ut med riktlinjer 

till föreningar gällande hur vår verksamhet får bedrivas i rådande situation med Covid-19.  Dessa 

riktlinjer gäller alla ledare, spelare och anhöriga i Järfälla Hockey Club. Vi följer utvecklingen via 

folkhälsomyndigheten och uppdaterar våra riktlinjer när Svenska Ishockeyförbundet kommer med 

nya direktiv.   

Syftet med att JHC tar fram egna riktlinjer är att tydliggöra vad som gäller i vår verksamhet. Alla 

aktiva ledare och spelare ska känna sig trygga och säkra i sitt idrottsutövande inom JHC.  

 

Allmänna riktlinjer: 

- Håll avstånd och ta personligt ansvar  

- Stanna hemma när du är sjuk  

- Tvätta händerna noga med tvål och vatten  

- Hosta och nys i armvecket  

- Undvik att röra ögon, näsa och mun med händerna  

- Besök inte människor i riskgrupper 

 

Järfälla HC riktlinjer för träning och spel: 

- Spelare och ledare samt övriga uppmanas att följa RF och Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd avseende att minska smittspridningen. 

- Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter – minska tiden i 
omklädningsrum/begränsa antalet spelare per omklädningsrum 

- Föräldrar lämnar barnen vid spelaringången. Ledare tar emot barnen och visar dem till 
omklädningsrummet. 

- Säkerställ att inga föräldrar/medföljande vistas i anläggningen, på läktare, utanför och i 
omklädningsrum tex. 

- Egna vattenflaskor/handdukar är ett måste – inga gemensamma vattenflaskor eller 
handdukar får användas. 

- Öka avstånden i båsen – markera och håll efter 
- Laget går ut till isen då träning/match börjar. Säkerställ att det lag som går av isen kommit ut 

i omklädningsrummet innan nästa lag går ut till isen. 
 
Riktlinjer för cuper/camper 
 

- Vi måste söka dispens för att åka på cuper, nu även inom Stockholm. Alla dispenser söks via 
kansliet. 

- För att arrangera en cup eller camp måste ansökan skickas till Stockholms Ishockeyförbund 
med bifogat spelschema och folkhälsomyndighetens ”Riskbedömning av evenemang och 
sammankomster”. Alla ansökningar går via kansliet.  
 

 


