Arrangemang, tillägg pga
rådande situation, Covid -19
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10 Jan 2021

FHM’s rekommendationer ska följas av alla närvarande
Allmänt:

Pga rådande situation med Covid-19 behövs en handlingsplan och tillägg till hur alla ska
förhålla sig inom och runt tävlingsområdet. Nedan har vi samlat dessa och ber alla
aktiva och och närvarande noggrant läsa dessa och förhålla sig till dem. Frågor ställs
till tävlingsledare, Tobias Johansson på 070-2884404 eller tobias.j@me.com

Lagledarmöte:

Digitalt via Teams kvällen innan tävling. Inbjudan skickas ut den 4/1. Alla som vill närvara
skickar sina kontaktuppgifter till tobias.j@me.com

Liftkort:

Köps online enligt info på inbjudan.

Ankomst, tävling:

Sker på utsatt tid enligt schema söder om klubbhuset. Ingen för angöra Sundsvalls
Slalombacke innan utsatt tid.

Anhöriga:

Endast en anhörig per åkare.

Klubbhus:

Klubbhuset kommer vara öppet enbart för tillgång till toalett samt vid behov av värme. Vi
ombeder alla att inte uppehålla sig i klubbhuset mer än vid behov. Försäljning av mat och
dryck kommer ske utomhus.

Nummerlappar:

Nummerlappar delas ut i påse klubbvis söder om klubbhuset på ställningar. Detta sker en
gång för varje klass och endast en av egen klubb ackrediterad person hämtar och delar ut
nummerlapparna.

Tidschema:

Tidsschemat är anpassat för att undvika trängsel och måste följas. Arrangören har försökt att
komprimera schemat både för att undvika trängsel samt dra ner exponering för eventuellt
kallt väder då klubbhuset kommer vara stängt. Eventuella ändringar under dagen
annonseras i högtalare av speakern. Ingen för komma in på området före
utsatt tid för klassen på schemat. Efter prisutdelning lämnas området inom utsatt tid för att
undvika samlingar.

Tävlingsbacken:

Tävlingsbacken och området Sundsvalls Slalombacke kommer avgränsas av band och nät.
Endast funktionärer, aktiva samt en ackrediterad person per klubb och klass får befinna sig i
tävlingsbacken. Detta gäller vid besiktning, före start och vid leverans av överdragskläder
och extra skidor.
Efter besiktning får ingen åkare bege sig mot start innan speakern har annonserat att detta
är ok. Anledningen är att få funktionärer på plats och förhindra folksamling vid start.

Lift:

Inåkning:

Sker på avsatt yta och tid enligt tidsschemat.

Besiktning:

Endast en besiktning per åkare, man får inte åka upp och besikta en andra gång.
Funktionärer kommer assistera med påsläpp för att undvika stora samlingar i backen. Ex. x
antal åkare samt ackrediterade påbörjar besiktning, när dessa besiktad en vissa del av
backen kommer funktionär ger ok för nästa x antal åkare starta besiktning. Detta måste
följas.

Start:

Innan start kommer det finnas tre zoner där zon 1 är närmast start. Åkarna kommer slussas
mot start i dessa zoner för att minimera samlingar.

Tävlingen:

Unde tävlingen angöra man start-zonerna i nummerordning och fyller på mot start på
uppmaning av funktionärer. Ingen klättring vid miss i banan. Efter målgång följer man
utsatt korridor bort från målområdet för att undvika trängsel. Endast åkare samt
ackrediterade från respektive klubb får samlas efter utfört åk och då med distansering enligt
FHM’s rekommendationer.

Protest:

Protest ska framföras enligt gällande regler av klubbens ackrediterade person till
tävlingsledare och endast av denna person.

Prisutdelning:

Placering 1-5 annonseras via speakern och pokal hämtas en och en på utsatt plats. Ingen
prisceremoni.

Avresa, tävling:

Området lämnas norr om klubbhuset efter genomförd tävling och/eller prisupphämtning.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att
hålla sig informerad om eventuella programändringar. Detaljerat program finns tillgängligt på klubbens hemsida.
Allt deltagande sker på egen risk!

Välkommen till Sundsvall!

