Förändringar tävlingsverksamheten
Smålands Skidförbund
Förändringar i tävlingsverksamheten inom Smålands Skidförbund.
Dessa förändringar gäller fram till 30 Juni 2021 om inte ny information kommer från FHM och
RF. Skärpta lokala restriktioner kan ogiltigförklara dessa (se respektive Regions smittskyddsrekommendationer. Region Jönköping, Region Kalmar och Region Kronoberg.)
Det är alltid senaste informationen som finns på nätet från FHM, RF, SSF och andra myndigheter
som gäller i första hand.
Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher eller
tävlingar. Vad innebär det?
Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två
spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott
hålls med enbart lokala deltagare.
Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och
bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte
heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras.
Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen
skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter. Folkhälsomyndigheten vill med begreppet enstaka
förtydliga att en match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, inte
behöver innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de
allmänna råden i övrigt.
Samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som
lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Det viktiga ur smittskyddssynpunkt är
att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle och att antalet nya kontakter därmed
begränsas.
För åldersgruppen 2005 och yngre innebär det oftast att man måste ta hänsyn till medföljande
föräldrar, tränare med flera. Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka
begränsas dessutom genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar.
Föreslagna förändringar i Smålands Skidförbunds tävlingsverksamhet.
Långlopp pausade.
Då vi inte har några långlopp i Småland som kan anses uppfylla kraven för yrkesmässig idrott så
pausar vi dessa.
Pölder cup inställt.
Enligt råden ovan så ska cuper undvikas. Vår sponsor Polder.se är noga med att detta ska följas
och Smålands Skidförbund instämmer.
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DM pausat.
Under rådande omständigheter vill vi inte locka deltagare att åka längre sträckor (utanför sitt
närområde) för att delta i tävlingar. Samt om läget hastigt förändras ha möjlighet att köra DM med
samtliga klasser.
Distriktstävlingar pausat.
Enligt beslut taget på möte med Smålands Skidförbund och arrangörsföreningarna 2021-01-21 så
är distriktsverksamheten pausad.
Genomförande zontävling.
Följa riktlinjer i dokument ” Kompletterande protokoll för tävlingsverksamhet” som finns på
SSF:s hemsida.
Vätterbygdzonen genomför tävlingar för klasserna HD 11-16
Höglandszonen genomför tävlingar för klasserna HD 11-16
Östbo-Västbo zonen + Växsjözonen genomför tävlingar HD -16
Kalmar och Hultsfredszonen genomför tävlingar HD -16
Smålands Skidförbund rekommenderar.
Att inte samåka till tävlingarna utan endast åka familjevis.
Genomföra lopp endast i fristil.
Prioritera istället mer klassisk åkning vid träning och rena klubbtävlingar (träningstävlingar).
Vara tydlig i PM vad som gäller både för deltagare och medföljande föräldrar.
Markera tydligt så alla vet var de kan vara samt vart de ska.
Enkel nummerlappsutdelning där åkarna hämtar sin egen nummerlapp.
Göra en karta över tävlingsområde, fålla till start, fålla efter målgång, ev. goodybags efter
målgång, ingen vätska efter målgång, resultat via nätet.
Förhindra allt som kan leda till att folksamlingar kan uppstå.
Avdela funktionärer för att hålla koll så inte folksamlingar bildas.
Få ut information till allmänheten om att anläggningen stängd under det att tävlingen pågår.
Alla cuper oavsett klubb, zon eller distrikt är inställda.
Alla typer av cuper ska undvikas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Tävlingsprogram.
Zonerna ansvar för uppdatering av zontävlingar.
Deltagande i distriktstävlingar utanför Småland.
Då vi inom Småland har tagit gemensamt beslut att inte arrangera Distriktstävlingar för att minska
resandet så avråder vi från att delta i Distriktstävlingar utanför distriktet. Detta är endast en
avrådan då det är upp till målsman för åkaren att bestämma detta.
Tävlingsrapport
Idag så är det så att arrangörer betalar 10% av startavgiften till Smålands Skidförbund för
zontävlingar.
Då det kommer bli mycket mer lokala lopp under säsongen och en stor del av deltagarna kommer
att komma från den egna föreningen så kommer avgiften på 10% endast tas ut på åkare som är
från gästande föreningar. Alltså man betalar alltså ingen avgift för den egna arrangerande
föreningens åkare.
Blir avgiften mindre än 50 SEK så behöver ingen avgift inbetalas men rapporten ändå skickas in.

Reviderat 2021-01-21 av: Johan Ericson

Giltighetstid
Detta gäller tills vidare men Smålands Skidförbund eller klubb inom Smålands Skidförbund kan
åberopa att vi ska kalla till nytt möte för att ändra riktlinjer.
I tider av förändring är det viktigt att vi håller en nära dialog och också ser vad som händer runt
omkring oss och snabbt kan anpassa oss till nya förutsättningar.
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