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Detta dokument beskriver vilka åtgärder som vidtas för att genomföra smittsäkra tävlingsarrangemang
i Nolbybacken.
Åtgärder har tagits fram utifrån FHM’s och RF’s direktiv och rekommendationer för att genomföra
smittsäkra tävlingsarrangemang, se länkar till källmaterial i slutet av dokumentet.
Fysisk distans

Även om evenemanget hålls utomhus uppmanar vi alla att hålla avstånd, minst 2 meter,
enligt myndigheternas rekommendationer.

Antal startande

Startfälten begränsas till att enbart köra en damer och herrar olika dagar, max 140
startande per dag, utifrån Skidförbundets direktiv från - “Om tävlingen genomförs med
endast herrar eller damer på en ort kan maxantalet vara 140 startande” K
 älla:

https://www.skidor.com/Grenar/Alpint/foljoss/aktuelltalpint/2020/nyariktlinjerfortavlingsverksamhet20202021/

Åkare som bryter tävlingen, eller avslutat sitt andra åk ombeds direkt lämna området.
Publik/ Anhöriga

Ingen publik tillåts. Backen är inte öppen för allmänheten.
Enbart tävlingsåkare samt ett begränsat antal tränare, anhöriga och funktionärer tillåts.

Inbjudan o
informationskanaler

Eftersom information snabbt kan komma att ändras, kommer hemsidan uppdateras
löpande med aktuell information. I inbjudan görs tydligt att det är upp till var och en att
hålla sig uppdaterade på hemsidan.

Speaker

Kommer löpande påminna åkare, tränare och anhöriga om att hålla avstånd, repetera
information om var man får vistas osv…

Kläder/ utrustning

Åkarna uppmanas att byta om hemma eller i bilarna eftersom det inte kommer finnas
utrymmen för ombyte inomhus att tillgå. Bord och bänkar kommer finnas utspridda
utomhus med stora avstånd. Åkarna uppmanas tänka på hur man hanterar transporter
av utrustning och kläder..

Prisutdelning

Ingen prisutdelning på plats, värdebevis mailas ut enligt mailadress från
deltagarbekräftelse för att faktureras av deltagarens i efterhand.

Servering

Enbart servering utomhus, app för beställning från Caféet.

Värmestuga

Ingen värmestuga öppen.

Toaletter

Toaletter inomhus, men köandet sker utomhus.
Handsprit-automater finnas uppsatta.

Lagledarmöte

Lagledarmöte genomförs digitalt.
Under lagledarmöte kommer de åtgärder som vidtagits kopplat till Corona beskrivas,
visa karta över zoner, vem som får vistas var och när. Informera om tidsschemat, ev.
slot-tider för besiktning. mm Informera om hantering av nummerlappar och liftkort.

Liftkort

Nummerlappen gäller som liftkort för att slippa liftkortsförsäljning inomhus.
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QR-koder vid nummerlappsuthämtning för att swisha liftkortskostnader.
Nummerlappar

Kommer finnas för självplock. Samtliga nummerlappar tvättas mellan dagarna.

Startområde

Enbart starter och nästa startande får vistas i direkt anslutning till starten (markerat
område). Zoner där åkare och ackrediterade tränare släpps in.

Liften

Åk enbart tillsammans med dem man normalt träffar alt. åk själv.

Tävlingsområde

Tydligt avgränsad tävlingsarena, där enbart åkare, tränare/coacher och funktionärer får
vistas.

Målområde

Målområdet kommer bestå av väl avgränsad zon för att vara tydligt för tävlande och
besökare i anläggningen. Man får ej uppehålla sig i området utan åka direkt ut från
målområdet.

Sekretariat

I Lifthuset får enbart funktionärer och personal vistas.
För kontakt med sekretariatet hänvisas till telefon i första hand.

Besiktning

Besiktningen delas in i grupper och slottider.
Enbart åkare och en tränare per klubb/team/land tillåts för att begränsa antalet.
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Länkar och källor
FHMs riskbedömningsanalys
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamh
eter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Grundregeln är att tävlingarna ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens och
nationella/regionala myndigheters allmänna råd och rekommendationer.
Utgångspunkt för framtagande av denna handlingsplan bygger på Skidförbundets och Rf’s riktlinjer
kring tävlingsverksamhet, se länkar nedan, samt Nolbybackens lokala förutsättningar till anpassningar
Samt SSF’s direktiv kring tävlingsverksamhet
●

https://www.skidor.com/globalassets/svenska-skidforbundet/dokument/kriskommunikation/riktl
injer-och-rad-tavling-ssf.pdf

●

https://www.skidor.com/globalassets/svenska-skidforbundet/dokument/kriskommunikation/riktl
injer-publik-201013.pdf

●

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott

●

https://www.skidor.com/Grenar/Alpint/foljoss/aktuelltalpint/2020/nyariktlinjerfortavlingsverksa
mhet20202021

