Förändringar alpina 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 smittskydd,
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.
Ingen totalcup eller lagpriser i LVC Småland
Enligt råden ovan så ska cuper och serier inte arrangeras. Detta innebär att inga poäng kommer att
delas ut i de olika tävlingarna och därmed heller ingen totalcup.
Detta är kommer heller inga lagpriser att delas ut.
Distriktstävlingar (LVC-kval)
Kan enligt riktlinjer från SSF genomföras för de födda i spannet 2005-2010. Föreningar bör alltså
avstå från att arrangera eller delta i tävlingsverksamhet för födda 2004 eller tidigare. SSF har gett
godkännande att även ha deltagare från de småländska klubbarna i U 10 med på
distriktstävlingarna. Väljer arrangerande klubb att ha en U 10-klass ska detta precis som vanligt
ligga som ett eget arrangemang. För barn födda 2013 eller senare (U 8) rekommenderar vi att man
kör tävlingar endast lokalt.

Genomförande distriktstävling
Följa riktlinjer i dokument ” Kompletterande protokoll för tävlingsverksamhet” som finns på
SSF:s hemsida; https://www.skidor.com/globalassets/svenskaskidforbundet/dokument/kriskommunikation/riktlinjer-och-rad-tavling-ssf.pdf
Antal platser i ev. värmestugor kommer att vara mycket begränsade vilket gör att ungdomarna
kommer att befinna sig utomhus den mesta tiden under tävling. Innan tävling bör arrangören i
inbjudan meddela vad man har gjort för åtgärder samt hänvisa till hemsida, fb eller dyl. om detta
behövs.
Tänk på att arrangera tävlingen så att antalet personer på arenan hålls på en så låg nivå som möjligt.
Ett sätt kan vara att genomföra en klass i taget och därefter göra uppehåll, t ex 11-12 kör sina båda åk
och lämnar arenan innan 13-14 kan beträda arenan. Detta förutsätter 2 åk i samma bana med
endast en besiktning.
Lagledarmöte
Genomförs antingen digitalt dagen innan arrangemanget eller på plats utomhus med endast en
ledare/förening.
Besiktning
Besiktning sker i mindre grupper, skulle antal aktiva i en förening överstiga antal där man anser
att besiktning blir lidande kan ytterligare en ledare medverka vid just besiktningen alt. två
besiktningar görs av samma ledare.
Prisutdelning
Sker genom att vinnare hämtar sina priser en och en. Ingen prispall eller uppställning av
pristagarna förordas.
Begränsning av antal ledare
För att minska antalet människor -och framför allt vuxna- rekommenderar Sm. SF att det inte är
mer än en ledare/8 aktiva.
Publikfritt
Alla arrangemang är publikfria vilket innebär att inte heller föräldrar utan bara ledare och
aktiva har tillgång till arenan.
Följer alla de rekommendationer som finns och framför allt stannar hemma vid minsta symptom kan
vi förhoppningsvis genomföra våra tävlingar på ett så säkert sätt som möjligt och erbjuda våra
ungdomar en säsong som inte ser ut som vanligt men i alla fall erbjuder tillfällen att tävla. Detta tror
vi inom AK är viktigt för att behålla våra ungdomar inom denna fantastiska sport!

