
 

Corona-direktiv, FM-långa 2020 

Dessa direktiv har utformats till allas vårt bästa. Vi har förståelse för, att FM-tävlingarna för 
många är årets huvudmål och uppladdningen till tävlingen är i samklang med detta. Vi strävar 
inte till att försvåra dina förberedelser inför tävlingen, utan siktar på att skapa trygga 
förhållanden, så att alla kan njuta av tävlingen.  

Tack för att du beaktar också andra människor vid ditt eget beteende och vid dina handlingar! 

Arrangörernas åtgärder 

• Tävlingscentralen (TC) har byggts så, att det är möjligt att hålla tillräcklig distans till andra. Låt bli att 
tränga dig på och stanna inte upp i onödan i olika passage. Håll distans till personer från andra 
föreningar. 

• Handdesinfektionsmedel finns tillgängligt på många olika platser. Desinfektionsmedel finns i 
restaurangen, info, på WC-området, i starten och vid målet.  

• I start och mål är det möjligt för de tävlande att hålla tillräcklig distans till konkurrenter och 
funktionärer. Följ snitslar och arrangörernas direktiv.  

• På området cirkulerar en ”cafévagn” där det är möjligt att köpa kaffe, te, styckevis packade 
smörgåsar samt drycker. När du gör affärer vid vagnen, kom ihåg säkerhetsavståndet till övriga 
kunder.  

• Vi säljer matportioner i TC. Vi packar mat, bröd och bestick åt dig färdigt enligt din beställning. 
Några bordsplatser finns till förfogandet. Håll dig enbart till ditt eget sällskap och bibehåll 
säkerhetsavstånden.  

• I caféet ställer vi din beställning i slutet av inköpslinjen. Vi ger inte dina inköp direkt i handen.  
• Prisutdelningen sker utan handskakningar. Ställ dig på utmärkta ställen så bibehåller vi 

säkerhetsavstånden.  
• Det finns en tvättplats i TC. Till tvätten kommer bara en begränsad mängd personer åt gången. 

Antalet personer övervakas.  Desinficera handduschen före användning. Håll distans om du måste 
köa till tvätten. 

• Kom ihåg säkerhetavstånden också vid resultattavlan. Vänta lugnt på din tur.  

Deltagarnas åtgärder 

• Dessa direktiv gäller alla som kommer till tävlingen: tävlande, coachar, publik, inbjudna, 
representanter för media samt tävlingens funktionärer. 

• Kom till tävlingen bara om du är helt frisk.  
• Var mån om god handhygien. 
• Hostningar och nysningar bör ske i armvecket eller i näsduk. 
• Undvik närkontakt med andra deltagare, funktionärer eller övriga personer på platsen. 
• Undvik att beröra ytor i TC och under prestationen. 

 
Vi följer myndigheternas påbud, och dessa direktiv kan ändras enligt rådande läge. Följ funktionärernas 
direktiv och dragna snitslar i TC.  

Detta direktiv kan kompletteras. 

v. 31.8.2020 


