Förslag till plan för tävling
Tävlingsledning

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Externa funktionärer Överdomare:
Domare 1:
Domare 2:
Domare 3:
Banbyggare:
Veterinär:

Detta förslag till plan är skapad för er arrangörer så ni kan undersöka och säkerställa möjligheten
att genomföra tävlingar i enlighet med gällande tillfällig lagstiftning, Folkhälsoinstitutets och
Svenska Ridsportförbundets rekomendationer gällande covid-19.

Hur kan vi arbeta för att minimera exponeringen?
Ändring av proposition:

Behöver vi ändra och/eller flytta klasser?
Behöver vi ändra betalningsdag?
Hur ser maximala antalet starter ut per tävlingsdag?

Ändring av vaccinationskontroll:

Kan vi förändra proceduren för inlämning av Pass för vaccinationskontroll?
T.ex. att bild av relevanta sidor av passet skickas till sekretariatet på mail:
_________________________

Tävlingens genomförande

Kan vi göra förändringar vid bangång och ge ökad tid för att undvika för stora grupper
av människor?
Kan prisutdelningarna hållas på alternativt sätt?
Publik

Kan veterinären kanske besluta att veterinärbesiktning genomförs flygande och att pass
kontrolleras på alternativt sätt?
Publik kommer att anmodas att inte komma
Medföljare till ryttare kommer att anmodas att sprida ut sig på läktarna i ridhuset.

Ryttare anmodas att endast ta med sig en medhjälpare

General

Faciliteter
Cafeterian
Såväl sortimentet som hur mat serveras kan komma att behöva justeras.
Reducera antalet sittplatser i cafeterian?
Finns möjlighet till servering utomhus?
Toaletter
Behövs toaletter kompletteras med toalettvagn utomhus?
Kan städfrekvensen för toalettutrymmen ökas?
Byt ut handdukar mot pappershanddukar
Kan handsprit placeras ut över hela anläggningen för funktionärer och besökare?

Funktionärer

Antalet funktionärer förväntas uppgå till _____ per dag
Kan vi lägga funktionärsschema så de delar på uppdraget och efter sitt ideella pass
ombeds lämna anläggningen
Uppdragen för funktionärerna skall utformas så att de inte exponeras för eventuell
smitta från deltagare och medföljare och varje funktionär ska tilldelas ev. skydd
(handsprit, handskar etc)

Övrig ev. verksamhet

Bör vi be ev. uppstallade komma till stall och anläggning efter tävlingens början eller slut
då antalet besökare är förväntat färre?

Bör vi stänga anläggningen för övriga medlemmar som inte har någon specifik anledning
till att vara där?
T.ex. barn och ungdomar med skötaruppdrag till hästar eller bara är där för att
det är så fantastiskt kul i stallet.
Kan anläggningens ordinarie personal schemaläggas så att det minimerar antalet
personer på anläggningen under tävlingens genomförande?
T.ex. genom att majoriteten av stallsysslor (mockning osv) är genomförda innan
tävlingens start eller efter sista start?
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Bilaga 1: Folkhälsomyndighetens Tabell 1 för riskbedömning – EXEMPELFÖRENING
Riskfaktor

Riskbedömning

Riskreducerande åtgärder

Stort antal deltagare

Större risk för smittspridning
när många personer träffas

- antalet starter reduceras till
XXX per dag
- antal medhjälpare begränas
till X

Internationellt deltagande

Internationellt deltagande ökar
risken för smittspridning

- uppmärksamma deltagare
och besökare att de bör stanna
hemma om de vistats i
riskområden de senaste 14
dagarna
- inga deltagare som inte är
stadigvarigt boende i Sverige
förväntas

Deltagare med samhällsviktiga
arbeten

För kurser, seminarier och
andra evenemang som
involverar hälso- och
sjukvårdssektorn eller
deltagare med andra
samhällsviktiga funktioner bör
särskild försiktighet iakttas

- deltagarnas civila yrken är
inte kända.
- sjukvårdarna är oftast
personer som normalt jobbar
inom vården. Gruppen
behöver hjälpa till att jobba
fram rutiner

Riskgrupper

Äldre löper högre risk för
allvarlig covid-19 sjukdom

- inte arrangemangets primära
målgrupp

Typ av aktivitet

Nära kontakt ökar risken för
smittspridning. Det finns en
större risk för smittspridning
vid inomhusevenemang än
utomhus

- stora delar av arrangemanget
kan ses som ett utomhusarrangemang över en större
yta, ca XX ha.
- den primära aktiviteten
(ridning) innebär per definition
att besökarna är flera meter
från varandra
- den avsuttna delen av
arrangemangen är den del som
behöver specifika initiativ

Längden på evenemanget

Långvariga (mer än ett par
timmar) händelser kan öka
risken för smittspridning

Arrangemanget kommer att
pågå ca XX timmar per dag.
Antalet individer som är på
plats hela den tiden är dock
begränsat till en handfull.

General

Bilaga 2: Folkhälsomyndighetens RIskbedömningsverktyg– EXEMPELFÖRENING
Riskfaktorer
Internationellt deltagande

Ja

Nej

Riskreducerande åtgärder
som kan vidtas
- utländska medborgare kan tänkas starta,
men de är stadigvarande boende i Sverige
- besökare som vistats i riskområden
ombeds hålla sig borta under
inkubationstiden

Deltagare med samhällsviktiga
arbeten (t.ex. personal från vård
och omsorg)

- deltagarnas civila yrken är inte kända.
- sjukvårdarna är oftast personer som
normalt jobbar inom vården. Gruppen
behöver hjälpa till att jobba fram rutiner

Deltagare som riskerar allvarligare
sjukdom (äldre)

- inte arrangemangets primära målgrupp

Inomhusevenemang

- hopptävling inomhus är inte vad som
normalt skulle klassas som ett
inomhusevenemang.
- cafeterian är vad som normalt sett kan ses
som inomhus-delen av arrangemanget
används i begränsad omfattning och del av
serveringen flyttas utomhus

Förutsättningarna för
evenemanget leder till nära
kontakt mellan deltagarna (storlek
på lokal, typ av aktivet etc.)

- själva ritterna är ingen risk
- bangång bör ske mer frekvent och med
tillräcklig tid för att undvika klungor av
människor
- cafeterian är vad som normalt sett kan ses
som inomhus-delen av arrangemanget
används i begränsad omfattning och del av
serveringen flyttas utomhus

Hygienåtgärder är inte tillräckliga
(tillgång till handtvätt,
handdesinfektion och städning)

- tillgång till handtvätt är god och
handdesinfektion kommer att finnas på hela
arrangemangs-området

Antalet toaletter är inte tillräckliga

- toaletter finns och kommer att utökas i
antal under arrangemanget
- städfrekvensen utökas under
arrangemanget

Långvarigt (mer än några timmar)
evenemang

Arrangemanget kommer att pågå ca xx
timmar per dag. Antalet individer som är på
plats hela den tiden är dock begränsat till en
handfull.
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Bilaga 1: Folkhälsomyndighetens Tabell 1 för riskbedömning – ER FÖRENING
Riskfaktor

Riskbedömning

Stort antal deltagare

Större risk för smittspridning
när många personer träffas

Internationellt deltagande

Internationellt deltagande ökar
risken för smittspridning

Deltagare med samhällsviktiga
arbeten

För kurser, seminarier och
andra evenemang som
involverar hälso- och
sjukvårdssektorn eller
deltagare med andra
samhällsviktiga funktioner bör
särskild försiktighet iakttas

Riskgrupper

Äldre löper högre risk för
allvarlig covid-19 sjukdom

Typ av aktivitet

Nära kontakt ökar risken för
smittspridning. Det finns en
större risk för smittspridning
vid inomhusevenemang än
utomhus

Längden på evenemanget

Långvariga (mer än ett par
timmar) händelser kan öka
risken för smittspridning

Riskreducerande åtgärder
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Bilaga 2: Folkhälsomyndighetens RIskbedömningsverktyg– ER FÖRENING
Riskfaktorer
Internationellt deltagande

Ja

Nej

Riskreducerande åtgärder
som kan vidtas

Deltagare med samhällsviktiga
arbeten (t.ex. personal från vård
och omsorg)
Deltagare som riskerar allvarligare
sjukdom (äldre)
Inomhusevenemang
Förutsättningarna för
evenemanget leder till nära
kontakt mellan deltagarna (storlek
på lokal, typ av aktivet etc.)
Hygienåtgärder är inte tillräckliga
(tillgång till handtvätt,
handdesinfektion och städning)
Antalet toaletter är inte tillräckliga
Långvarigt (mer än några timmar)
evenemang
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