
Kære deltagere ved HSK-cup, 

Tiden nærmer sig vores længe ventede HSK-Cup. Vi glæder os rigtig meget til at vi igen kan komme i gang 
med konkurrencesæsonen.  

Det er klart, at denne sæson får en anden karakter end vi har set tidligere grundet Corona-situationen i 
Danmark.  

Vi vælger naturligvis at følge anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, og har både haft kontakt med 
Sundhedsstyrelsens Corona hotline samt Hvidovre Nærpoliti, som har rådgivet og vejledt klubben løbende. 
Vi følger ligeledes Dansk Skøjte Unions Corona vejledning særligt afsnittet om afholdelse af konkurrencer, 
samt DIFs anbefalinger om, at konkurrencer og stævner bør fortsætte. Relevante links finder I nedenfor.  

Vi følger situationen meget nøje i løbet af denne uge mod konkurrencen. Hold derfor øje med 
informationer på hjemmesiden, Facebook og mails.  

I henhold til Dansk Skøjte Unions Corona-vejledning, skal forsamlingsforbuddet på 50 personer altid 
overholdes. Ved de 50 personer er der tale om skøjteløbere, trænere, officials, dommere og frivillige. 
Foruden de 50 personer, der deltager i konkurrencen, må der være tilskuere op til et samlet antal på 500, 
hvis de i det væsentlige sidder ned. Det vil sige, at der samlet maximalt må være 500 i skøjtehallen. Alle 
tilskuere skal derfor sætte sig i de markerede områder.  

I skøjtehallen vil der være afskærmning, således at skøjteløbere, trænere, officials, dommere og 
hovedparten af frivillige udelukkende har adgang til den del af hallen, hvor der forefindes 
omklædningsrum, dommerborde, ind- og udgang til isen mm. Andre gæster, tilskuere, klubkammerater må 
ikke opholde sig i dette område. Først 1 time før opvarmningen til gruppen begynder og indtil 15 minutter 
efter endt løb må løberne få adgang til omklædningen. Der vil være en separat indgang til trænere og 
løbere, og en indgang til tilskuere. Vi anbefaler dog, at man ikke tager ophold i skøjtehallen, men forlader 
den, så snart det er muligt.  

Tilskuere må udelukkende opholde sig på det område, der er markeret til tilskuerne. Tilskuere skal sidde 
ned.  

Vi afholder præmieoverrækkelse umiddelbart efter hver række på gulv eller udendørs.  

Se øvrige tiltag i Corona-vejledningen fra Dansk Skøjte Union, linket findes nedenfor.  

 

MØD IKKE OP, HVIS DU HAR SYMPTOMER.  

Derudover har vi følgende anbefalinger: 

• Vask hænder eller brug håndsprit tit – der vil være opstillet håndsprit i skøjtehallen, men tag gerne med 
selv også 

• Host eller nys i dit ærme 
• Undgå håndtryk, kindkys og kram 
• Hold afstand og bed andre om at tage hensyn 
 
Derudover vil vi henstille til følgende: 



• Registrer venligst alle der kommer til HSK-Cup i vores smitteopsporingsregister, som findes her: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6e7hFVRh8Q_1_wolUfZWck_8D-
9KlGYdqkaLloV97VaswQ/viewform  

• Forlad hallen så snart du ikke længere har et ærinde 
• Installer gerne en smitteopsporingsapp på din telefon fra app-store 
• Få evt. foretaget en podning forud for deltagelsen 
• Al opvarmning foregår udenfor, såfremt vejret tillader det under hensyntagen til øvrige deltagere.  Vi 

har booket indendørs faciliteter, hvis vejret ikke indbyder til udendørs opvarmning.  
 
Tag ansvar ved at holde afstand – sådan kommer vi sikkert og trygt gennem konkurrencen! 
 
 
https://www.danskate.dk/corona-vejledning/ 
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/9/20200925_prmkampogstvneaktivite

terbrfortstte  
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/spoergsmaal-og-svar 
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad 
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