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Riktlinjer
(Fr.o.m. 1 juni 2021)
Klubbar som vill öppna för tävlingsverksamhet ska i första hand kontrollera med aktuell
sektion om vilka särskilda riktlinjer som gäller för grenens tävlingsverksamhet.
Sedan 1 juni 2021 är det tillåtet igen att genomföra Trialtävlingar, dock krävs det att följa
särskilda riktlinjer och en riskanalys för att hantera Corona.
Följande ska följas:
- Håll avstånd
- Tävlingar kan arrangeras med publik om FHMs och lokala myndigheternas riktlinjer följs.
- Har du symtom/är sjuk stanna hemma
- Lägg upp tävlingen enligt Svemos regelverk (SR/NT) på sådant sätt att riskmomenten
minimeras
- Det ska finnas en Corona riskanalys som gäller specifikt för din grens tävlingar
- Bilaga A (Sjukvårdsdokument) ska följas
- Trialsektionen avgör om man ska arrangera mästerskaps- och statustävlingar i Trial
2021
- Ingen tävling får arrangeras förrän tillstånd erhållits från tillståndsgivande
myndigheter i de fall sådana tillstånd krävs. Arrangör är skyldig att kontrollera om
tillstånd från myndigheter krävs

Körschema:
1. Tillstånd söks (om möjligt skriftligt) hos berörda myndigheter samt sjukvården
2. Tävlingen ansöks och läggs in i Svemo TA
3. Tillståndsavgift betalas (tävlingen syns i tävlingskalendern)
4. Supervisor/tävlingsledare kontrollerar att arrangören uppfyller alla krav/restriktioner
rörande Corona samt godkänner TR. Anmälan öppnas efter TR är godkända.
5. Supervisor/tävlingsledare har en tät dialog, i god tid innan tävlingsdatum, och
stämmer av med att tillstånd och riskanalysen finns för arrangemanget.
Saknas tillstånd eller riskanalys eller att de är bristfälligt utförda ska beslut tas av supervisor i
samråd med trialsektionen att ställa in tävlingen.
Riktlinjerna nedan är ett verktyg som ska användas av klubbar som vill öppna för
tävlingsverksamhet och är en del av SR Trial och Svemos NT för tävlingar 2020.

Det är alltid arrangören som har det yttersta ansvaret för tävlingens genomförande.
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1.

Coronaansvarig person
-

Ska utses av tävlingsledaren och ska vara namngiven i tävlingens tilläggsregler.

-

Vara lämplig för uppdraget, vara insatt i samt ha kunskap om de regler och
restriktioner som gäller vid aktuell tidpunkt för tävling.
Ska tillsammans med klubben utföra en riskanalys för klubbens tävlingsverksamhet
och ha god kontakt med kansliets koordinator och med Trialsektionen

-

- Munskydd
- Munskydd bör användas enligt FoHM rekommendationer i situationer där avstånd inte kan
hållas (t ex sjukvårdsinsatser, inomhuskontakter/sekretariat).

Svemo Styrelsen följer löpande utvecklingen, och kan framledes komma att förändra
ovanstående regelverk och riktlinjer.
Det är upp till varje arrangör att agera på sådant sätt att dessa regler följs. Det är alltså
fortsatt egenkontroll och egenansvar som gäller.
*Länk till polisens hemsida gällande definitionen deltagare: https://polisen.se/tjanstertillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/

Riskanalys (se bilaga)
Generella riskfaktorer ses under kolumnerna ID och Beskrivning. Dessa kan kompletteras av
sektionen eller klubben/arrangören själv för att anpassas till en specifik tävling.
Kolumnerna Åtgärd och Konsekvens fyller ni själva i om ni har bättre lösningar. Använd
riskanalysen vid dialogen med polis, sjukvård eller andra myndigheter för att visa att ni
grundligt tänkt igenom hur ni ska hantera er tävling för att undvika smittspridning och kan
svara på frågor.

Kontaktuppgifter
trial@svemo.se

Madeleine Englund
Sammankallande Trialsektionen
madeleine.englund@svemo.se

Björn Bergström
Koordinator Trial
bjorn.bergstrom@svemo.se under semesterperioden använd i första hand trial@svemo.se

