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Regler och administration för resor och spel på Gotland
Detta avser Region Östs verksamhet för Div. 2-3 herrar, Dam- och Juniorlag
och avser endast fastlandslagen.

Regler avseende kostnader


Resor till och från Nynäshamn betalar fastlandslagen själva.



Fastlandslagen får kostnadsersättning för båtresa, bussresor på Gotland samt
logi. Övrigt bekostar föreningarna själva.



Fastlandslagens spelartrupp får kostnadsersättning för upp till maximalt 22
personer inklusive ledare. Med dessa 22 avses spelare och ledare (max tre)
som är upptagna på matchprotokoll.



Logi på Gotland skall ske på Rävhagens vandrarhem. Vandrarhemstandard
gäller, medtag eget sänglinne. Om lag väljer annat boende utgår ingen
subvention av boendet.
Boende avser en övernattning, undantag skall verifieras.



Boende skall ske på Rävhagens vandrarhem vid Visby Ishall.
Vandrarhemsstandard gäller, medtag eget sänglinne. Boende avser en
övernattning, undantag skall verifieras. För lag som ej bor på Rävhagen
utgår ingen subvention för boendet. Rävhagen har Corona-anpassat sin
verksamhet (se nedan).



Seniorlagen faktureras 4 500 kronor av ovanstående kostnader, resten
betalas av Region Öst (summan dras på utbetalningen från region Öst).



Juniorlagen faktureras 2 500 kronor av ovanstående kostnader, resten betalas
av Region Öst (summan dras på utbetalningen från region Öst).



Kostnaderna skall begäras och styrkas enligt regelverket nedan.

Frukost kostar 90 kronor per person.

Sidan 2

Så här går det till praktiskt
Bokning av ovanstående resor samt logi och eventuell kost ska göra i god tid före
avresa, direkt med Destination Gotland, telefon 0771 22 33 50 eller
idrottsresor@destinationgotland.se





Destination Gotland kommer att fakturera lagen för samtliga kostnader.
Föreningarna betalar fakturan till Destination Gotland enligt vad som anges på
respektive faktura.
Föreningarna begär ersättning av Region Öst på därtill avsedd blankett,
inklusive nödvändiga bilagor (fakturor, line up och matchprotokoll).
Region Öst betalar ut ersättning enligt ovanstående villkor.

Notera:
Inlämning av begäran om ersättning ska göras snarast möjligt dock senast 20 dagar
efter match.
Utbetalning sker senast 10 dagar efter inkommande av korrekt och fullständigt ifylld
blankett, gärna via mail till marcus.dahlman@stockholmhockey.se.

Vid eventuell ändring av match på Gotland
Lottade matcher ska spelas enligt fastställd spelordning.
1. Avsteg får göras om serieadministratören godkänt ändringen.
2. Notera att endast Destination Gotland kan fatta beslut om inställd resa vid
dålig väderlek. Vid osäkerhet ska Ni kontakta Destination Gotland senast tre
timmar innan avgång på tfn 0771-22 33 50 (mån-fre 09:00-17:00) eller 077122 33 00 (helg).
3. Kontaktperson på Gotlands Ishockeyförbunds kansli, telefon 0498 24 82 02,
vardagar 09.00 – 11.00.

Svenska ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser § 5:10 alt. § 5:11 kommer
att tillämpas om förening inte vidtar åtgärder enligt ovan.

Rävhagens Coronaanpassning
Så här arbetar vi kring coronaanpassningen för de hockeylag från Stockholm som skall gästa
oss under säsongen 20/21.
LOGI
Som vi ser det så kan de som ingår i samma lag dela rum när de bor hos oss, men vi kommer
inte låta personer från olika lag dela hus. På vandrarhemmet har vi två större hus där man
delar wc och duschar, men varje hus har 26 resp. 31 bäddar så det ryms ett lag i varje hus.
Övrigt boende är rum och stugor där man har både eget badrum och egen ingång.
Numera har vi förstärkt städningen av rummen mellan gästerna med desinficering av de
detaljer man tar i såsom handtag, lysknappar t.ex.
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FRUKOST
Alla lag äter frukost i samma matsal, men på olika tider precis som tidigare år. Men i år
kommer vi att vara hårdare på att alla i föregående lag verkligen lämnar matsalen innan
nästa lag kommer in. Tidigare har det ofta hänt att ledarna blivit sittande kvar när nästa lag
kommer. När alla går in i matsalen passerar man en station där man spritar sina händer
innan man tar för sig av frukosten. Matsalen rymmer 50 personer, så även inom laget
behöver man inte trängas när man sitter ner.
Som tidigare kommer jag att ringa upp den ansvarige ledaren för resp. lag 4-5 dagar före
ankomst, så då får de information om vad som gäller om logi och frukost. När de väl kommer
hit får de även den skriftligt tillsammans med nycklarna.

