
Ordningsregler Övikslägret 2021

Vänligen läs igenom detta tillsammans med er åkare innan lägret. Givetvis kommer vi att påminna under 

lägertiden.

Det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna och skall trivas på lägret. Därför har ni alla ansvaret att vara 

måna om varandra, vänta på varandra i gruppen när ni är på väg till och från ishallen osv så att ingen 

behöver vara ensam.

Alla ska känna sig trygga på vårt läger.

Det är även viktigt att vi skapar en atmosfär av trivsel där man respekterar tränare, övriga ledare samt de 

andra deltagarna på lägret. Allvarliga brott mot ordningsreglerna kan leda till hemskickande utan ekonomisk 

kompensation. 

För att miminera risken för smittspridning av Covid-19 vill vi att alla åkare tar extra hänsyn till varandra i år.

Det är viktigt att man tvättar och spritar händerna både före och efter varje måltid. Handsprit kommer att 

finnas i anslutning till matsalen. Sovsalar med diskbänk kommer att förses med en handtvål. 

Inga måltider får hoppas över, är man inte hungrig så meddela en lägerförälder.

Viktigt att passa mattiderna för att undvika trängsel. Sen är det fritt för åkaren att sätta sig max 8 

personer/bord.

Kom i tid till passen. 

Visa respekt för andras egendom.

Visa respekt för dem som behöver vila mellan och efter passen. 

Alla åkare får tre tidsangivelser på sina scheman. Utöver mattider får de en tid då man skall vara på rummet 

och en tid då det skall vara släkt och tyst på rummet. Dessa tider bestäms av de scheman åkarna har samt 

ålder och underlättar för lägerföräldrarna att hålla koll på att alla kommer i säng i tid. Vill man lägga sig 

tidigare än utsatt tid är det givetvis okej men då kan man inte kräva att det ska vara släkt och tyst på 

rummet.

Alla sovsalar är indelade efter träningsgrupp och varje grupp har en "egen" toalett. Man använder den 

toalett man är anvisad till i alla lägen. Det står på dörrarna vilken grupp som har vilken sovsal och toalett.

Vistas helst inte i annan sovsal än ditt eget.

Vi vill uppmana att vistas utomhus i om vädret tillåter.

Använd gärna mobil/dator när du vilar i sängen. Men lämna den inte i sängen när du inte är på plats utan 

lägg den på ett hårt underlag t ex golvet, ett bord etc.  Lämna den heller inte på sängen om den är kopplad 

till en laddare pga brandrisk.

Lyd lägerföräldrarna och ledarna. De är där för att lägret skall fungera bli bra för alla och vi måste hjälpas åt 

att göra deras jobb så enkelt som möjligt. 

Tveka inte att kontakta en lägerförälder om ni har några frågor eller behöver hjälp med något. Dem är där 

för er.

Meddela lägerförälder eller ledare så snart du tänker lämna lägerområdet. Detta gäller även om det är med 

dina egna föräldrar. Det finns listor vid entrén där man skriver när man lämnar och att man har kommit åter. 



Nötförbud i skolan och på Skyttis.

Lämna alla lokaler i det skick ni skulle önska finna dem. 

I omklädningsrummen använder vi papperskorgarna för skräp och håller golvet fritt för städning. Man håller 

efter på sin plats och håller ordning enligt bild. Skridskoväskan hänger man på en krok.

Lämna inte fruktrester, glasspinnar, urdruckna läskburkar, snuskiga skavsårsplåster eller liknande efter dig. 

Det har aldrig varit okej men i år är det ändå mindre okej. Var och en hanterar sitt eget skräp oavsett om det 

är vid isen, i omklädningsrummet, i någon av matsalarna, på sovrummet, utomhus eller någon annanstans. 

Var och en tar reda på sitt eget skräp. ALLA vet hur en soptunna ser ut och vad den är till för.

Åkarna städar själva sovsalarna och en städtävling pågår under veckan till den sovsal/omklädningsrum 

som har bäst ordning.

Ni kommer att tilldelas ett omklädningsrum som ni ska hålla er till. Skridskorna lägger ni på bänken, enligt 

bild. Ni kommer bara att ha tillgång till omklädningsrummet i samband med isträning. Samma gäller här som 

i sovsalarna; var och en tar reda på sitt eget skräp. Det finns stora soptunnor att kasta dem i och alla kan 

pricka dem.

OBS! Även ordningen i omklädningsrummet ingår i städtävlingen.

Inga andra än lägrets deltagare får vistas i skolan. 

Hjälm är obligatorisk om du cyklar. Ta med lås till cykeln. Cyklar måste parkeras på anvisade platser av 

säkerhetsmässiga skäl (utrymmning, räddningsinsatser mm)

Köket är förbjudet område för alla som inte jobbar på lägret.

Kom inte till lägret om du är sjuk. Skulle någon åkare uppvisa symtom som tyder på Covid-19 eller liknande 

kommer vi att vidta åtgärder i samråd vårdguiden 1177 samt agera efter den handlingsplan vi har tagit fram. 

Den som visar symptom får ett eget rum för att minimera smittspridningen och i väntan på att föräldrarna 

hämtar åkaren vilket skall ske snarast men inom 24h. Lägeravgiften återbetalas motsvarande den tid som är 

kvar av lägret.



Ordningsregler för föräldrar 

Vi har i år utsett en Lägeransvarig per dag som ni eller lägerföräldrarna kan kontakta vid frågor som en 

lägerförälder inte kan svara på. Dessa finns tillgängliga på telefon hela dygnet.

Föräldrarna får inte komma in på skolan. Behövs hjälp med att bädda eller bära väskan till salen så ställs 

den innanför ytterdörren och därifrån kan de lägerföräldrar som är i tjänst hjälpa till om det behövs. 

Bara lägerföräldrar som är i tjänst får vistas på skolan.

Om ni har behov av att träffa er åkare behöver det ske utomhus. På entrédörren finns ett arbetsschema med 

telefonnummer till de lägerföräldrar som finns på plats och kan kontaktas om ni inte får tag på er åkare. 

Även åkarnas schema finns uppsatta där.

Vid ev frågor/problem som kan uppstå under dygnet, som inte en lägerförälder kan svara på eller ta beslut 

om, kontakta den som är Lägeransvarig för dagen.

Vi vill alltid hålla omklädningsrummet på Skyttis fritt från föräldrar. Detta dels för att åkarna duschar där och 

har rätt att vara ifred, dels för att vi då lättare kan ha kontroll på att ingen utomstående kommer in i 

omklädningsrummen. 

Behöver föräldrar, som inte är lägerpersonal i tjänst, av mycket speciella orsaker behöva besöka skolan skall 

detta okejas med lägerpersonal så att lägret kan hålla koll på vilka som rör sig på skolan. Allt för att undvika 

att obehöriga tar sig in. 

Föräldrar som har barn som bor på lägret måste meddela lägerpersonal om man tänker ta med dem på 

utflykt. Detta skrivs in på lista som finns i entrén, både när dem lämnar och att de har kommit tillbaka. 

När man tar med sitt barn från lägerområdet tar man själv ansvaret till dess att man lämnat barnet till en 

lägerförälder igen. 

Åkare som flyttar ut från skolan på grund av sjukdom eller andra orsaker får inte flytta tillbaks in igen. Detta 

för att underlätta för lägerföräldrarna samt att minimera oron i sovsalarna. 

Inga föräldrar i ishallen. De yngre åkarna (dagläger) får öva på att knyta skridskorna innan lägret. 

Lägervärdarna kan vara behjälpliga under lägret. Föräldrarna till daglägeråkarna uppmanas att hushålla med 

besöken i ishallen. Att se på träningen (daglägeråkare) från läktaren kommer att kunna ske i begränsad 

omfattning. Se då till att hålla avstånd.

Tveka inte att höra av er vid frågor (samtal eller sms).

Välkomna till Övikslägret 2021!

Söndag 25 juli Måndag 26 juli Tisdag 27 juli Onsdag 28 juli Torsdag 29 juli Fredag 30 juli

Jenni Sternad Irene Wennman Irene Wennman Veronica Hörnlund Therese Berglund Veronica Hörnlund

070-584 8333 070-791 1519 070-791 1519 073-422 2489 070-3568611 073-422 2489

Söndag 1 aug Måndag 2 aug Tisdag 3 aug Onsdag 4 aug Torsdag 5 aug Fredag 6 aug

Jenni Sternad Therese Berglund Irene Wennman Veronica Hörnlund Therese Berglund Jenni Sternad

070-584 8333 070-3568611 070-791 1519 073-422 2489 070-3568611 070-584 8333


