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Utrustning 
Spelare i Kalmar HC förbinder sig att ha den utrustning som krävs för att spela hockey.  
 
Det innebär följande vad gäller utrustning:  
• Godkänd hjälm med galler,  
• halsskydd  
• axelskydd  
• armbågsskydd  
• suspensoar  
• hockeybyxor  
• benskydd  
• handskar  
• hockeyklubba  
• skridskor  
 
Klubben har ingen skyldighet att bistå med skydden ovan. Ett antal låneutrustningar finns att 
hyra via klubben. 
 
Klubben förbinder sig att bidra med:  
• träningströjor  
• istid samt  
• utrustning för att genomföra en adekvat träning som till exempel puck, koner, mål eller annan 
utrustning av liknande karaktär.  
 
Observera att det är ett föräldraansvar att ungdomen har rätt utrustning som är rätt anpassad. Ledare kan 
upplysa om de ser att så inte är fallet men det är inte deras ansvar.  
 
Kalmar HC vill fostra spelare som tar ansvar för sin utrustning och sin idrott i stort. Därav ser vi 
det som en rekommendation att föräldrar låter barnen vara själva i omklädningsrummet. När 
barnen kommer upp D-grupp (9–10 år) är detta viktigt. Låt spelarna klä på och av sig själva, det 
kanske tar någon minut extra men är viktigt för deras utveckling, för deras möjlighet att bli en i 
laget och för att känna ansvar. Ledare bistår med hjälp som kan behövas och ber vid behov er 
föräldrar om hjälp.  
 
Förälder är också skyldig att bidra till att våra spelare lämnar sina skridskor till slipning. Det är ett 
ansvarsområde de bör lära sig tidigt. Det spelar roll för åkningen.  
Viktigt att följa de riktlinjer som finns i klubben vad gäller utrustning samt uppförande då du är 
på isen som hockeyspelare. Detta gäller både med och utan klubbens emblem på kläderna.  
 
Som ungdomsspelare i Kalmar HC gäller följande angående utrustningen:  
Vi vill att de aktiva har:  
• Röda byxor  
• Röda handskar  
• Röd hjälm  

 


