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INFORMATION TILL DELTAGARE, LEDARE m.fl 

 

Generella regler med anledning av Covid-19 

Alla som vistas på tävlingsplatsen är ansvariga för att följa nationella råd och anvisningar som 

Folkhälsomyndigheten utfärdar. Informationen finns på flera språk. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/ 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-

control/covid-19/regulations-and-general-guidelines/ 

 

Avgörande för att minska smittspridning är att omgående isolera sig vid eventuella symptom, att 

hålla avstånd till andra och inte umgås mer än i en mindre krets. 

 

Regler och råd från myndigheter ska följas tillsammans med tävlingens regler och råd. Dessa gäller 

hela tävlingsområdet, camping, parkering och vandrarhem. Lagledare har ett särskilt ansvar att se till 

att deltagarna, unga som gamla, följer gällande regelverk och funktionärernas anvisningar. 

 

Hela arrangemanget är publikfritt och endast ackrediterade får närvara på tävlingsplatsen. Färgkodat 

band som visar ackreditering skall ovillkorligen bäras väl synligt under hela arrangemanget av alla. 

Färgkodningen har till syfte att inte blanda olika grupper och därmed minska risken för 

smittspridning. Det förväntas av varje deltagare att hålla avstånd på minst 2 meter till andra med 

annan färgkod och att endast röra sig i de ytor där respektive färgkod tillåts. Detta gäller såväl inom- 

som utomhus. 

 

Hygien och avstånd 

Du ska följa de allmänna hygienrutinerna som att tvätta eller sprita händerna ofta, nys och hosta i 

armvecket och rör inte med händerna i ditt ansikte. Undvik att ha fysisk kontakt med andra 

funktionärer och deltagare. Vill du använda munskydd är det ditt ansvar att ta med sådana. 

 

I allmänna utrymmen, på läktare, i vandrarhemmet gäller avståndsregler enligt 

Folkhälsomyndigheten. Se särskilda skyltar på resp plats. Maximalt 8 personer vid bordssittning, tom 

stol mellan dig och andra på läktare, följa avspärrningar och flöden vid träningsplatser, matställen 

mm. 

 

Vid användande av gemensam utrustning ska händer tvättas och/eller spritas före och efter 

användandet. 

 

Symtom 

Om du känner av symtom som kan tyda på smitta får du inte komma till tävlingsplatsen. Om du 

känner av symtom under tävlingsdagarna ska du anmäla detta till sjukvårdsansvarig direkt (se tfn nr 

nedan) och sedan isolera dig själv tillsammans med teamet och/eller dem du delar rum med på 

anvisad plats. Du ska också lämna uppgift om vem du varit nära, bott med osv. Därefter ska du 
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snabbtesta dig för covid och vid negativt svar samråda med sjukvårdsansvarig för beslut om rätt 

agerande. Om du testar positivt måste du lämna tävlingsplatsen och isolera dig, och övriga du varit 

nära måste då också snabbtesta sig och iaktta särskilda regler för att förhindra vidare smittspridning. 

 

Olycka eller tillbud 

Vid olycka eller tillbud ska du kalla på hjälp via funktionär. Vi har egen sjukvårdskompetens, 

ambulans och veterinär under tävlingstid. Under annan tid kontaktas 112 direkt för olycksfall och 

annan händelse samt stallansvarig/stallvakt för olycka/tiilbud med häst. Telefonnummer till vissa 

funktioner i tävlingsledningen finns nedan.  

 

Viktiga telefonnummer 

Tävlingsledare Ted Velander +46708640605 

Bitr tävlingsledare Sophia Palebo +46769405510 

Sjukvård Bemannat nummer +46722407321 

Säkerhet Per Widlund +46705862532 

 


