LK möte med klubbar på Teams 2020-10-21
Riktlinjer kring tävling i Västerbotten utifrån Covid:
Innan ni planerar tävling läs riktlinjer från SSF och VSF vill poängtera detta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kolla med kommun och polis så att det är okej, ha en god dialog i god tid.
Se till att hålla nere antalet på plats. Tänk noga på tidsplanen.
Ingen publik, inga ”onödiga” föräldrar/syskon/anhöriga följer med.
Så mycket som möjligt utomhus, helst allt!
Alla kommer ombytta och klara till tävling – inget ombyte på tävlingsplatsen.
Duscha hemma, ta med torrt ombyte
Nummerlappar hämtas klubbvis av en person ute – utse en ansvarig i varje
klubb. TIPS! Engångsnummerlappar så slipper vi hantera snoriga
nummerlappar efter tävling. TIPS 2. Engångsnummerlappar med inbyggt chip!
8) Prisutdelningar? Upp till 8 år direkt vid målgång, pris vid målgång. 9-12 också
direkt vid målgång. Samma priser till alla. Leverera priset i handen till den
tävlande. Vi genomförde röstning på mötet och alla var eniga om att det är
inga priser 13 och uppåt.
9) Ingen mat eller fikaförsäljning. Man kommer, tävlar och åker hem.
10) Inga samlingsplatser inomhus.
11) Inga öppna vallabodar. Markera tydligt vallaområde och där ska bara vallare
vara med avstånd till varandra.
12) Tävlingen kan bli inställd med kort varsel. Vid inställd tävling så faktureras
man inget om man inte har stora kostnader (tex pistmaskin), då kontaktar man
LK.
13) Lagledarmöten blir via konferenstelefon, ett nummer till alla lagledarmöten i
distriktet. Nummer presenteras senare.
14) Resultat sätts inte upp på arenan utan anslås digitalt. Klubbarna lägger ut på
sin FB sida
Speaker rabbla noga. Sen ut på hemsida så snabbt som möjligt.
15) Trängselfunktionär – kolla köer till toaletter, sprita med jämna mellanrum osv.
16) Speaker påminner ofta om avstånd
17) Se till att sprit och munskydd finns på området. Munskydd till funktionärer.
18) Tydlighet i inbjudan och PM. Tryck på att det är ALLAS ansvar att hjälpas
åt att följa regler.

TACK för ett mycket bra och effektivt möte, många kloka tankar bollades.
Veronica lyfter till Torbjörn våra tankar och lyfter även frågan om DM plaketter.
Närvarande klubbar:
KSK, SSK, Spöland Vännäs, Fjällvinden, Lycksele, Malå, Täfteå, Byske, 7-Mila
Vilhelmina, Vindeln, Anders Strid SSF Längdkonsulent, Längdkommittén VSF
Tack//Veronica Lundquist sammankallande LK Västerbotten

