
 

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 info@are-slk.se  

Lagledarmöte: Digitalt via Teams fredagen den 29/1 kl 19:00. Inbjudan skickas ut den 29/1 kl 15:00. 

Alla som vill närvara skickar sina kontaktuppgifter till info@are-slk.se  

Liftkort: Ledare som vill köpa liftkort på Skistarshop Duved ombedes att skicka namn och klubb till 
info@are-slk.se senast fredag 29/1 kl 15:00. Lista över deltagare och ledare finns på Skistarshop 
Duved. 

Ankomst, tävling: Sker på utsatt tid enligt schema. Ingen för angöra Hamrebacken innan utsatt tid. 

Anhöriga: Endast en anhörig per åkare.  

Klubbhus: Klubbstugan är inte öppen och kan inte användas som värmestuga. Tillgång till 
klubbstugan ges endast vid skada, i väntan på ambulans, läkare eller liknande.  

Nummerlappar: Nummerlappar delas ut i påse klubbvis vid Hamreliftens dalstation. Endast en av 
egen klubb föranmäld person hämtar och delar ut nummerlapparna vidare till åkarna.  

Nummerlappar delas ut kl 08:30-09:00 för U 14 och kl 10:30-11:00 vid Hamreliftens dalstation.  

Tidschema: Tidsschemat är anpassat för att undvika trängsel och måste följas. Eventuella ändringar 
under dagen annonseras i högtalare av speakern. Ingen för komma in på området före utsatt tid. 
Efter prisutdelning lämnas området så snabbt som möjligt för att undvika samlingar.  

Tävlingsbacken: Tävlingsbacken och området Hamrebacken kommer avgränsas av band och nät. 
Endast funktionärer, aktiva samt en föranmäld person per klubb får befinna sig i tävlingsbacken. 
Detta gäller vid besiktning, före start och vid leverans av överdragskläder och extra skidor.  

Lift: Efter besiktning får ingen åkare bege sig mot start innan speakern har annonserat att detta är 
ok. Anledningen är att få funktionärer på plats och förhindra folksamling vid start.  

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. 
Funktionärer kommer assistera med påsläpp för att undvika stora samlingar i backen. Ex. x antal 
åkare samt ackrediterade påbörjar besiktning, när dessa besiktad en vissa del av backen kommer 
funktionär ger ok för nästa x antal åkare starta besiktning. Detta måste följas.  

Besiktning enligt tidsprogram. 

Start: Innan start kommer det finnas tre zoner där zon 1 är närmast start. Åkarna kommer slussas 
mot start i dessa zoner för att minimera samlingar.  



Tävlingen: Under tävlingen angöra man start-zonerna i nummerordning och fyller på mot start på 
uppmaning av funktionärer. Ingen klättring vid miss i banan. Efter målgång följer man utsatt korridor 
bort från målområdet för att undvika trängsel. Endast åkare samt föranmäld från respektive klubb får 
samlas efter utfört åk och då med distansering enligt FHM’s rekommendationer.  

Protest: Protest ska framföras enligt gällande regler av klubbens föranmälda person till tävlingsledare 
och endast av denna person.  

Prisutdelning: Annonseras via speakern och pris hämtas en och en på utsatt plats. Ingen 
prisceremoni. Genomförs efter respektive klass tävlings genomförande. 

 


