Materielregler U15/16, 2018-19
Matchutrustning:
- Matchtröjor, matchdamasker och matchvattenflaskor får endast användas till match, annars
riskerar vi att komma till match utan eller med trasiga saker.
- Matchdamasker viker man alltid ihop snyggt rättvända och parvis.
- Matchtröja hängs alltid upp snyggt och rättvänd på galgen.
Materielrum:
- Endast saker för att spela hockey skall förvaras i materielrum, inte vinterkläder, skor,
innebandyklubbor, ministicks, mat etc...
- Skridskor ställs ALLTID upp på rätt plats i skridskostället .
”tå ut” om slipning önskas eller ”tå in” om slipning är OK.
Gör vi detta kan vi enkelt se vilka som vill ha slipat samt att ingen glömmer skridskor till
bortamatch och vi slipper förhoppningsvis kö till slipning.
- Lån av annans utrustning (skydd, byxa, puck, tejp, skridskor, klubba etc.) får ALDRIG ske utan
att den som lånar ut godkänt detta (undantaget är ledare som lånar ut i nödfall, men som då
ansvarar för att det utlånade kommer tillbaks).
- Klubba placeras på egen plats i klubbställ, får inte klubbor plats i ”sitt fack” har man för
många klubbor och man måste ta hem de av sina klubbor man ej använder.
- Byxa skall hängas på avsedd plats eller förvaras i sin back.
- Back förvaras alltid på sin plats i hyllan. Trunkar tas hem efter användning.
- Gamla oanvända saker (hjälmar, galler, skydd utan ägare mm.) kommer vi att lägga i en
speciell låda (i -03´s materielrum), här tittar man om man saknar något, saker som ligger
länge i denna kommer vi efter ett tag att skänka till Sportoteket eller liknande.
- Målvakterna kommer att ha hyllorna under fönstret i -03´s, ingen annan har saker här.
- Träningströjor hängs ALLTID upp färgvis på stången, snyggt och rättvända på galgar.
- Materielrum låses 40 minuter efter avslutat ispass, då skall allt vara inställt.
Omklädningsrum:
- Alla ser till att hålla ordning på sina saker, hänger upp på sin plats och har inte prylar
utspridda över bänkar och golv.
- Allt skräp skall alltid hamna i papperskorg …direkt!
Alla hjälps åt att påminna om någon inte tar reda på skräp efter sig.
- Vid träning/match ser den som är sist ut från omklädningsrum till att låsa till dusch och
ytterdörr samt att ta med nyckel till båset, det finns mycket att stjäla i omklädningsrummen.
- Efter avslutad träning sopar den som är sist golvet och ser till att omklädningsrummet lämnas
snyggt efter oss, INGET SKRÄP ELLER ANNAT FÅR FINNAS KVAR, nyckeln skall hängas tillbaks
på avsedd plats.
- Den som är sist från hallen ser till att alla våra materielrum blir stängda och låsta samt släcker
lysen i dessa. Det får absolut inte stå olåst när ingen är där.
Tryck även till ytterdörren när ni går ut så den går i lås.
Korridor/ledarrum:
- Om man äter mat ser man till att inga rester blir kvar på bord/golv.
- Allt skräp skall vara i papperskorg.
- Gamla matlådor och bestick tas hem direkt.
- Ledarrummet är till för ledarna, ingen annan. Där behöver ledarna få möjlighet att prata om
saker ostört t.ex. träningar, matcher eller annat. Det kommer även info från t.ex. kansli dit
som inte får komma bort.
Alla dessa regler gäller såväl träning som match men även under friåkning och hockeyprofil.
Alla skall anpassa sig till och följa dessa enkla (men självklara) regler!
Ledarna U15/16

