
PROTOKOLL efter telefonmöte 2020-04-04


Bakgrund


Med anledning av det läge vi har i dag med smittspridning av covid-19 så har några i riskgruppen 60+ hört 
av sig och undrat om vi skall ställa in våra klubbjakter och nationella jakter tills detta är över.


Vid våra tävlingar är det nu allas ansvar att tänka på smittrisken och att inte bli för ”närgångna”. Detta gäller 
speciellt före start (kartutdelning) och vid mål (diskussioner om vägval mm). 


I skogen lär vi inte heller behöva trängas med varandra. Detta är ju trots allt en av de sporter som har en så 
gott som obegränsad arena. Och inte behöver vi trängas i några omklädningsrum heller. Vi har ju oftast våra 
startplatser på parkeringsplatser utan trängsel.


Även samåkning i bil bör tänkas på om man är orolig.


Beslut


Efter samrådet har styrelsen inte funnit det nödvändigt att ställa in kommande klubbtävlingar om följande 
åtgärder vidtas av respektive arrangör och respekteras av deltagarna:


• Vi skall följa de rekommendationer som ges från myndigheterna.


• Startplatsen skall vara på en stor och öppen yta för att kunna sprida ut deltagarna.


• Påtala om någon blir för ”närgången” helt enkelt och inte ta illa upp av det. Ibland glömmer man ju bort 
sig. Man gör som man brukar.


• Kartor och eventuella startkort skall EJ delas ut av arrangören utan placeras så att deltagarna  en och en 
själva hämtar dem. 


• Om elektronisk avläsning användes placeras ”Clear”-enheten där kartorna finns.


• Vid avläsning av brickorna placeras avläsningsenheten minst 2 m från arrangören.


• INGEN, säger INGEN får gå fram till arrangören för att titta på resultatet efter tävlingen!


• Arrangören läser upp resultaten med deltagarna på betryggande avstånd.


• Info till deltagarna


• Håll hela tiden ett lämpligt avstånd till övriga deltagare både vid start (karthämtning) och mål (vägvals-
eftersnack) - tänk på smittrisken!!


• Om två deltagare kommer fram samtidigt till en räv gäller åldersprincipen - äldst stämplar först!


• Personer i riskgruppen avgör själva om man vill deltaga eller ej.


• Var och en tar med egen förtäring om så önskas efter tävling. Så minimerar vi ytterligare en risk.
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