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Nya restriktioner/rekommandationer har kommit från och med idag. Vi avvaktar med att ändra
något tills efter juluppehållet och nedan information gäller från och med 1/1 2021.

Födda 2004 och tidigare
Svenska konståkningsförbundet har kommit med nya rekommendationer (baserade på FHM’s
rekommendationer) vilka återigen låter födda 2004 och tidigare träna. De stora sakerna som gäller är att
de ska byta om i eget omklädningsrum eller hemma, samt vara max 8 på isen. Vi kommer se över så att
detta kan möjliggöras under december och börja gälla efter årsskiftet, detta påverkar främst
vuxengrupperna som kommer kunna träna igen från och med 10/1. Sofia kommer med mer information
till de som berörs. Övriga som är födda 2004 och tidigare förvarar sina saker i omklädningsrummet, men
byter antingen om hemma och snörar på läktaren, alternativt använder omklädningsrummen på andra
sidan isen. Kontakta styrelsen via styrelsen@tyringeks.se om ni behöver omklädningsrum så pratar vi med
vaktmästarna om det.

Födda 2005 och senare

Inga förändringar mot tidigare för tävlingsåkarna. Skridskoskolan tas upp under rubriken nedan.

Tävlingar

Tävlingar kommer tillåtas i enstaka fall enligt förbundet. Vad detta innebär exakt kommer vi
kommunicera ut så fort vi vet mer.

Skridskoskolan

Återgår till 2 ispass i veckan, Sofia kommer med mer information. Fortsatt gäller att föräldrar inte
uppehåller sig i ishallen, samt att omklädning sker hemma och skridskoknytning sker med
avstånd till varandra på läktaren.

Stanna hemma

Om du varit i kontakt med någon som är eller nyligen har varit sjuk, uppmanar vi till att ni
stannar hemma tills ni enligt gällande rekommendationer vet att ni själva inte blivit smittade. Vi
uppmanar även att åkare i föreningen som fått konstaterad smitta meddelar detta till styrelsen.
Självklart stannar personliga uppgifter inom styrelsen och kommuniceras inte ut till alla
medlemmar. Anledningen till att vi vill veta är för att snabbt kunna vidta ytterligare åtgärder att
begränsa smittspridning.
Kontakt till styrelsen är styrelsen@tyringeks.se , kontaktuppgifter till representanter i styrelsen finns
på hemsidan under menyn Allmänt->Klubborganisation.
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