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Hela hockeyvärlden har stått still sedan mars när 
COVID-19 lamslog världen. Sedan dess har vår 
älskade nationalsport varit lagd på is och då inte på 
det vanliga sättet.

Efter månader av begränsningar verkar väntan snart 
vara över, och du kan äntligen få åka till ishallen igen.

Något har förändrats... nämligen att vissa nya 
regler börjat gälla. Spelet är det samma: du måste 
fortfarande göra fler mål än motståndarlaget, du 
får inte korsa den blå linjen före pucken och bucklan 
är inte din förrän du vunnit den. De NYA reglerna 
innebär att du måste använda sunt förnuft, trots att 
viruset är på tillbakagång
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För att vi ska komma igång med själva spelandet 
– och för att få fortsätta spela  – presenterar CCM 
Handboken Tillbaka till hockeyn, i tre delar med fokus 
på:

1. ISHALLEN
2. BUTIKEN 
3. DIN VÄRDEFULLA UTRUSTNING
Dessa NYA riktlinjer är lätta att följa och är avgörande 
för en smidig övergång tillbaka till spelet vi älskar.



Den är som ett tempel, en helig samlingsplats för 
drömmar, minnen och upplevelser. Ja, din ishall är 
verkligen helig mark. Men hur viktig platsen än är för 
många är nu temat ”Play, don’t stay” ännu viktigare. 
En dag kommer vi åter få stanna kvar i hallen i timmar. 
Men till dess, följ dessa rekommendationer så kommer 
livet i hallen bli både enklare och hälsosammare för 
alla.

TILLBAKA TILL ISHALLEN



FÖRE MATCH 
Mår du dåligt, stanna hemma! Detta är dock ett råd som 
alltid bör följas.

Spelarna bör anlända 10 till 15 minuter före planerad 
istid. Vi vet att du är sugen, men så länge du hinner före 
ismaskinen är klar, är allt i sin ordning.

Med tanke på tidspressen bör spelarna komma till hallen så 
förberedda som möjligt, med andra ord delvis påklädda. 
Men det finns dock en gräns, sätt på dig skridskorna i 
ishallen för att inte förstöra familjens bil. Det kan också 
vara lite trixigt att sitta i bilen med målvaktsbenskydden 
på.

Försök att gå på toaletten hemma före och/eller efter 
matchen. Under match är toalettbesök ingen bra idé.



UNDER MATCHENS GÅNG
Försök att hålla dig så långt bort från andra spelare som 
möjligt. Detta är dåliga nyheter för er som håller till runt 
mål, men välkommet för alla cross-checkande backar.

Spotta inte på isen eller i båset. Kom ihåg: hallen är helig 
hockeymark och ingen plats för saliv.

Använd handsprit. Tejpa fast en liten flaska handsprit på 
din vattenflaska. Observera ”DIN” vattenflaska. En vat-
tenflaska per spelare, tack. Dela inte med dig, oavsett 
hur törstig din lagkompis är.

Upprätta ett system för hur ni ska ta er ut på och av isen. 
Använd båsdörren när ni kliver av isen och sargen när ni 
hoppar på isen.

Endast domarna för röra pucken. Gör du ett hattrick eller 
avgör en straffläggning? Be någon desinficera pucken in-
nan du tar den!

Behåll hjälmar, galler och handskar på efter matchen när 
ni tackar varandra. Använd en knuten näve eller ännu 
hellre armbågarna, vilket gör att ni håller er på ännu län-
gre avstånd från varandra.



Endast två sätt att fira tillåts:

1) Ett individuellt lugnt firande med minimal kontakt.

2) Ett kollektivt firande på avstånd. Inga gruppkramar 
eller tv-puckhögar. Om du måste krydda ditt firande, se 
hur Carolina Hurricanes gör.

Liksom proffsen och barnen på sommarläger, skriv ditt 
namn på ALLT, dina handskar, din klubba, vattenflaska, 
hjälm etc. Och använd ENDAST dina egna saker. Du 
skulle ju t.ex. aldrig se Crosby bära Ovechkins handskar.

EFTER MATCH
Duscha hemma! Det är inte bara mer privat, du kan fak-
tiskt också njuta av en konstant ström av varmt vatten 
längre än 25 sekunder.

Oavsett om du är spelare, förälder eller supporter, stan-
na inte kvar i hallen! Vi vet att det är svårt att leva utan 
det trevliga eftersnacket, men det är en liten uppoffring 
för din säkerhet.

UNDER MATCHENS GÅNG



Om ishallen är hockeyns heliga mark, är hockeybutiken 
dess tempel. Det är där vi samlas för att kolla in 
utrustning, tillbehör och för att upptäcka vad som 
är lättare, starkare, snabbare och flexiblare, och vad 
som helt enkelt ser coolare och bättre ut nu än förra 
året. Även om butikerna nu är öppna som vanligt, 
är sättet vi besöker dem på fortfarande annorlunda. 
Oavsett om du använder svarta tavlan eller en 
whiteboard måste din position och rörelse i butiken 
vara lika exakt planerad och följas lika noga som ett 
powerplay 5 mot 3. 
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FÖRBEREDELSER HEMMA
Tänk även på att ju mer tid du istället spenderar online, 
desto snabbare kan du vara tillbaka på isen.

Slå dig ner vid datorn och bli din egen utrustningsexpert. 
Ju mer efterforskningar du gör på nätet, desto bättre 
beslut kommer du att ta. CCM gör det lätt att gå in på 
djupet än att bara titta på bilder och jämföra priser. Vi har 
verktygen, så använd dem för att planera ditt köp:
• Vår Skridskoguide hjälper dig att hitta den optimala 

modellen och storleken, bekvämt i ditt eget hem. 
• Gå ett steg längre med vår Virtual Fitter, ett enkelt för 

att hitta rätt skridsko som du kan göra online hemma 
(och även i butik, via CCM Foot Scanner). ccmhockey.
com/en/virtualskatefitting

• Vår klubbväljare Stick Fitter kommer att visa vilket 
vapen som passar dina händer bäst.  (ccmhockey.com/
stickfitter) 

• Och för er målvakter finns vår customizer online, det är 
som att ha en egen personlig skräddare. (ccmhockey.com/
en/product/goalie/customizers/axis-series)

Med alla dessa rekommendationer och tillbehör kan 
du ta nästa steg och göra dina inköp online (och välja 
antingen hemleverans eller att hämta varorna utanför din 
favoritbutik). Om du hellre vill köpa utrustningen i butik... 
ja, fortsätt läsa!
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KÖP I BUTIK
När du har tagit beslutet att besöka en butik, är det 
dags att planera ditt inköp. Klicka här ccmhockey.com/
en/find-a-store för att hitta en butik nära dig och berätta 
för dem vem som skickade dig. 

Ring i förväg för att se om allt du vill ha finns i lager (så 
slipper du göra en onödig resa!) och för att planera in en 
utprovning.

Om du beställt upphämtning utanför butiken, åk dit för 
att hämta ut din utrustning, den kommer att hanteras 
varsamt och packas in direkt i bilen.

Om du går in i butiken, följ de riktlinjer som fastställts av 
butiken och/eller lokala myndigheter, såsom
• Håll avstånd till andra
• Korta besök
• Använd handsprit
• Betala med kreditkort
• Undvik att röra, ta i och prova saker
• Undvik att svikta varje klubba i butiken (använd vår 

Klubbväljare så kommer du få en uppfattning om 
vilken flex som passar dig bäst)

• Och bär gärna munskydd... men inte en mask som 
målvakterna använder.

Hockey är en lagsport, men att prova utrustning är inte 
det. Snör skridskorna själv, eller om ett framtida proffs 
behöver hjälp, begränsa sällskapet till endast en förälder.

http://ccmhockey.com/en/find-a-store
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De flesta hockeybutiker erbjuder försäljning online, vilket gör 
livet enkelt och effektivt för både dig och dem. Du kan hamstra 
nödvändigheter som tejp, tandskydd och även skridskoskenor 
(och flera stål så du inte måste åka och slipa dem hela tiden.

KÖP ONLINE 
FRÅN BUTIKEN



Hockeyspelare har en, låt oss säga, ”något unik 
och speciell relation” till sin utrustning. De kelar 
med klubban, masserar målvaktsbenskydden och 
behandlar skridskorna med vördnad, precis som 
ett fint vin eller ett värdefullt konstverk. Så om 
COVID-19 för något gott med sig är det att följande 
rengörings- och hygienrekommendationer kommer 
att förlänga livslängden på din utrustning.

DIN VÄRDEFULLA UTRUSTNING



Alla ”hårda delar” – byxor, handskar, hjälmar och benskydd 
– bör tvättas med tvål och vatten efter användning. Glöm 
inte att göra likadant, också med din hockeybag. Gör du 
detta till en vana kommer du att kunna undvika att fylla 
hela omklädningsrummet med en inte så trevlig lukt.

Alla ”mjuka delar” – underställ, tröjor, damasker, halsskydd 
– bör maskintvättas i varmast möjliga vatten. Med 
tvättmedel är bäst. Men två små varningar: varmt vatten 
kan krympa vissa kläder och blekmedel kan färga dem. 
Följ tvättråden noggrant.

Använd handskar (plast, inte hockey!) medan du spritar 
och/eller tvättar utrustningen, och tvätta händerna 
omedelbart efter att du tagit bort dem.

Slutligen, även om det är självklart, upprepar vi detta ännu 
en gång: all utrustning ska bäras av endast en och samma 
person och aldrig delas med någon annan.

Att följa dessa hygienregler kanske inte gör dig till en 
bättre spelare, men kommer utan tvekan att göra dig 
mycket populärare bland familj, vänner, lagkamrater... och 
slutligen, bland fansen

RENGÖR DIN UTRUSTNING
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