Ishockeysektionen önskar att tillåta ÖIFs ungdomslag att träna i ishallen igen.
Varför skall vi öppna igen för ungdomslagen?
Obs! Hallen ska fortfarande vara stängd för allmänheten och för träningsläger för externa lag.
Vi har just nu inbokade träningstider för våra lag i Hedesunda. Detta för att Hedesunda har sin
anläggning igång precis på det sättet - stängd för allmänheten men öppen för anpassade träningar av
ungdomslag . Men de tider som vi får är inte optimala för föräldrar då restriktionerna är max 1st
spelare / bil. Samt att man kommer ombytt direkt dit förutom skridskor som kan knytas i båset på
plats. Tiderna är tuffa för föräldrar som jobbar fram till kl.16.00, då istiden ligger kl.16.30 i
Hedesunda.
Vi i ishockeysektionen ihop med Ledare/Tränare för de lag som får gå på is har en samsyn på hur
reglerna skall följas och tolkas, så alla vet vad som gäller tills eventuellt nya bestämmelser kommer
från förbund eller styrelse. (Vi kommer även under närmaste dagen tejpa upp sittunderlag på båsbänken för att spelarna skall veta var man får & inte får sitta när man vilar så rätt avstånd hålls)
Vi har fört dialog med Kommunen och fått svar:
https://heby.se/sa-jobbar-vi-i-heby-kommun-med-anledning-av-corona-covid-19/
Vi har inte stängt de anläggningar som drivs eller ägs av föreningar. Jag utgår från att föreningarna
följer sina specialförbunds riktlinjer samt det som gäller alla i samhället via regerings- och
myndighetsbeslut. //Marie Wilén, Kommunalråd
ex nedan. (Heby Arena)

Info från specialförbund (dvs Ishockeyförbundet Uppland): Vad gäller privatägda hallar
rekommenderar Svenska Ishockeyförbundet att hall ägaren för en dialog med den lokala kommunen
och regionen för att i möjligaste mån likrikta verksamheten utifrån det lokala smittläget.

Svenska Ishockeyförbundet ser vikten av att våra aktiva, och då framförallt våra barn och ungdomar,
ges möjlighet till träning och rörelse just nu. För barn och unga samt för äldre som tränar i mindre
grupper ska träningen bedrivas utomhus och med fokus på en smitt-säker verksamhet. Vi har stor
respekt för regeringens rekommendationer gällande de kommunala anläggningarna utifrån den
ökade smittspridningen och med det, belastningen på sjukvården. Vi vill uppmana alla våra
föreningar och aktiva att respektera de riktlinjer och förordningar som gäller och samtidigt fortsätta
det fantastiska arbetet som görs för att ställa om aktiviteter så att de anpassas till den rådande
situationen, säger Svenska Ishockeyförbundet tävlingschef Olof Östblom.
Åtgärder för ishockeyn för att få öppna hallen igen:
Då vi inte har så många lag det rör sig om, och inte heller mycket spelare i respektive årskullar. Så ser
vi ingen stor risk i att låta våra aktiva ungdomar fortsätta sitt tränande i ishallen. Det är en stor lokal
där vi inte har någon trängsel alls. De aktiva träffas i skolan på vardagar och samma personer (fast
färre) träffas på träningen.
Vi har sedan en tid tillbaka (innan stängningen) haft max 15min innan -och efter träning fått vistas i
omklädningsrum med stor spridning på barnen. Vi använder tex. 5st omklädningsrum för
ca 15-18st barn. (alltså 3-4st spelare per omklädningsrum) Här kommer vi strama åt det lite till med
att ALLA skall byta om hemma, förutom skridskor som kan knytas inne i hallen/omklädningsrummen.
För att göra det ännu säkrare. (Ser vi på övriga föreningar ute i Uppland, när vi har våra möten med
dem & förbundet. Så ligger vi i framkant på säkerheten. Så vi gör väldigt mycket för att säkra upp
verksamheten. Alla tränare gör sitt yttersta för att inte närkamper och köbildningar skall finnas. Alla
är utfördelade på hela isen i mindre grupper om 2-3st spelare och kör mycket teknik och
passningsövningar.
Vi kommer som vanligt inte att lägga krav på våra aktiva att det är obligatoriska träningar. Är man
osäker går det givetvis att vara hemma och skippa träning. Kravet för att vara med är dock självklar.
Man skall vara frisk och kry samt att man inte har sjukdomar i familjen.
Lagen det gäller är:
-TKH (Tre Kronor Hockeyskola)
-Födda 2013-14
-Födda 2011-12
-Födda 2005-10
Ismakare:
Vi har skickat ut till våra ideella ismakare (Söndag ca kl. 22:15) där de själva får bestämma om de vill
återuppta arbetet med isen eller inte, och har varit väldigt tydlig med att alla bestämmer själv utifrån
sitt tycke hur de vill göra. Har fått in nu kl.15.50 = 10st som kan återuppta sin syssla med isen igen. Så
våra aktiva kan börja träna igen om beslutet blir det. Vi tittar ju även på säkerheten för ismakarna så
de inte skall behöva blanda sig med spelare och ledare.

