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7 feb 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, Thomas Jansson på 070-355 33 16

Lagledarmöte:

Sker digitalt, inbjudan kommer att finnas på hemsidan, www.getberget.se

Liftkort:

Köps utomhus på plats, endast swish (alternativt fakturering till klubb).

Ankomst, tävling:

Sker på utsatt tid enligt schema.

Anhöriga:

Endast en anhörig per åkare.

Serveringen:

Serveringen kommer att vara stängd, men de två toaletterna som finns i anslutning till
serveringshuset hålls öppna. Ev försäljning av mat och dryck kommer ske utomhus.

Nummerlappar:

Nummerlappar delas ut i påse klubbvis utanför serveringen. En person från respektive
klubb hämtar upp dessa. Vid avslutad tävling läggs nummerlappen i utplacerad "korg".

Tidschema:

Tidsschemat är anpassat för att undvika trängsel och måste följas. Eventuella ändringar
under dagen annonseras i högtalare av speakern. Ingen får 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 på Getberget 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.
Åkare beger sig mot start när speaker lämnar ok.

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.
Endast en tränare/ledare per tävlingsgrupp vid besiktning. Detta måste följas.

Start:

Vid start har vi två zoner. Zon 1 är utanför starttornet och zon 2 är i starttornet. Max 4
tävlande får befinna sig i starttornet samtidigt och inga vuxna/ledare får befinna sig i
tornet. Vi har funktionär på plats i tornet om frågor eller problem skulle uppstå för den
tävlande. Åkarna kommer att slussas in i tornet för att avståndet ska hållas.

Tävlingen

Efter målgång följer man utsatt skidväg bort från målområdet. Endast åkare samt
en ledare/tränare från respektive klubb/åldersgrupp 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:

Ingen prisceremoni.

Avresa, tävling:

Området lämnas efter genomförd tävling.

Getbergets Alpina förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående program och
det är deltagarens skyldighet att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar.
Kom ihåg att allt deltagande sker på egen risk.

Varmt välkomna!

