
Tävlingsarrangemang 30 augusti ...
Nu har vi fått klartecken att genomföra 
Vänersborgsmedeln. Inbjudan ligger klar 
och är öppen på Eventor. 
Vi kommer att ha så få funktionärer som 
möjligt. Du som inte är tillfrågad ombeds att 
inte vistas vid Skidstugan eller 
startområden då vi har försökt säkra att 
aldrig vara mer än 50 personer på en plats. 
Inga funktionärer är över 70 år. Däremot vid 
förarbete kontrollutsättning etc. hoppas vi 
att alla kan hjälpa till.

Vi kommer att sätta upp anslag att skidstugeområdet är avsatt för ett tävlingsarrangemang 
denna söndag. Vi har redan nu informerat Wänershofs CK.

Vi har naturligtvis tagit del av Folkhälsomyndigheten och SOFT:s rekommendation när vi 
utformat tävlingsupplägget. FHM säger: fysisk aktivitet utomhus ska uppmuntras och 
innebär betydligt mindre smittorisk. Där står också att det är viktigt för äldre att röra sig och 
fysisk aktivitet utomhus rekommenderas. Vi har därför inga, och kan inte ha synpunkter på 
deltagarnas ålder. Det är upp till varje enskild individ att bedöma om man ska delta eller 
inte.
I SOFT:s rekommendationer står dock att klasser över 70 år bör undvikas. Vi har därför 
inga klasser i dessa åldersgrupper. Vi har också tagit bort inskolningsklassen då vi inte 
tillåter skuggning. Detta för att kunna ha kontroll över hur många personer som befinner 
sig vid startområdet. 
Vi har möjliggjort så att det finns gott om plats och alla möjligheter att hålla avstånd från 
varandra. 
Det åvilar varje deltagare att följa instruktioner om avstånd och avspärrningar.
Viktigt att man inte kommer till tävlingen om man känner sig det minsta sjuk. Vi kommer att 
betala tillbaka anmälningsavgiften om man anmäler sjukdom innan tävlingsdagen för att 
man inte skall frestas att delta. 

Vi kommer enbart att tillämpa föranmälan, alltså ingen anmälan tävlingsdagen. För att ha 
kontroll över antal personer som kommer till tävlingen måste alla anmäla sig i startgrupper. 
Vi tillåter 100 personer i varje startgrupp. Färre än 50 personer kommer finnas på samma 
plats samtidigt då vi har två helt skilda starter med gångväg till start direkt från 
parkeringen. Start 1 har skogsmål och start 2 har målgång vid Skidstugan. 
Vi har möjliggjort så att alla som åker i samma bil kan starta nära varandra tid. Fri 
minutstart med startstämpling. Detta för att varje fordon skall vara så kort tid som möjligt 
på parkeringen. Vi har en bra parkeringsyta i anslutning till startsnitseln och 
avläsningsenheter. Det kommer att finnas ett avstånd på minst två meter mellan varje 
fordon. Ombyte sker vid respektive bil. 

Våra ungdomar tillåts tävla. De erfarna ungdomarna är ombedda att ta en svårare bana än 
sin ordinarie klass då banorna går i skidstugeområdet. 



Vi kommer att ha enskilda toaletter vid parkering samt start 1 med handsprit. Det kommer 
att finnas avståndsmarkeringar för eventuell kö. 

Start 1. 
Vid start kommer det att finnas en stor uppvärmningsplats med toaletter. Efter avprickning 
finns ytterligare en större yta innan man går in i fållor med avstånd emellan klasserna. 
Fem klasser startar varje minut. Kontrollbeskrivningar finns lösa i respektive karta. 
Skogsmål med livekontroll. Här uppmanas varje deltagare att direkt ta sig till 
avläsningsenheter i Skidstugan. 

Start 2 
Stor uppvärmningsyta framför Skidstugan. Avprickning sker vid uppvärmingsytan därefter 
400 meter till kartlådorna. Tre startar varje minut. Det är inte tillåtet att följa med till 
startlådorna. Angivelse i kartanVi kommer att sätta upp anslag att skidstugeområdet är 
avstängt för allmä

Ingen övrig service som direktanmälan, servering, dusch, eller prisutdelning kommer att 
finnas. 

SM sport finns på plats med en enklare försäljning. 

Vi måste vara öppna att förändringar kan vara nödvändiga och att justeringar måste göras. 
Har du några funderingar eller medskick så hör gärna av dig.

Hälsningar
Gunilla Hogedal


