Covid-19
Arboga Alpinas åtgärder för att säkerställa våra tävlingar.

Arboga Alpina kommer vidta ett antal åtgärder för att säkerställa att vi arrangerar en tävling på ett sätt som
minimera risken smittspridning av Covid 19. Målet är att tävlandet inte ska innebära någon ökad smittrisk.
För att minimera smittorisken är tävlingsdagen uppdelad i mindre grupper med pauser emellan grupperna, samt
att våra arrangemang kommer vara publikfria just nu. Vi vill även uppmana både barn och föräldrar att de ska
bara umgås i närmare kontakt med dem man brukar umgås med, men fortfarande hålla avstånd.
Grundregler
•
•
•
•
•

Åkare som inte känner sig frisk ska stanna hemma
Finns bekräftad smitta i hemmet stannar man hemma
Vi följer FHM rekommendationer och håller avstånd för att undvika smitta
Tävlingen är publikfri
Vi åker i egen bil till tävlingen

Åtgärder för att minska smittorisken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknikbacken kommer vara stängd för allmänheten för att minska antalet personer på samma plats.
Vår värmestuga är avstängd, allt ombyte sker utomhus. Kom ombytt och klar. Vi har dock försäljning i
kiosken ändå genom en fönsterlucka, all servering och förtäring sker utomhus. Toaletter finns öppna.
Tävlingsdagen delas upp i olika grupper för att hålla ner antalet personer på samma plats.
Varje grupp besiktar och åker därefter sina två åk efter varandra.
Kö till lift har vi anpassat för att kunna hålla korrekta avstånd även om den skulle bli mycket lång.
Tävlingen sker utomhus och det är ingen fysisk kontakt mellan åkarna.
Vi åker i egen bil och undviker personliga kontakter på resan till tävlingen
Trängselvakter finns på plats under tävlingen för att säkerställa att avstånd hålls och att regler följs så att
smitta undviks.
Nummerlappar står utställda utomhus klubbvis på morgonen när första gruppen kommer.
Liftkort faktureras klubbvis efter tävlingens slut. Ledare måste fortfarande köpa på plats.
Lagledarmöte hålls digitalt kvällen innan. Via Microsoft Teams.
Start- och målområdet anpassas så att inte folksamlingar skapas.
Max en ledare per klubb får finnas i och runt startområdet för att hjälpa aktiva att komma på plats i
startkön mm. Varje klubb kommer även att ha en utsedd plats att förhålla sig på vid startplatsen.
Banbesiktning ska ske klubbvis, max en ledare per klubb. Endast ett besiktnings åk.
Pokaler hämtas enskilt av respektive barn. Pristagarna uppmärksammas också i högtalarna.
Diskningslistor och resultatlistor anslås inte utan ropas ut i högtalarna.

Med vänliga hälsningar,
Arboga Alpina

www.arbogaalpina.se
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