
Kraftmätningen Kval 20 juni, 2021, Slottsskogsvallen 

 

1.       Planering för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
 

Arrangemanget följer Svenska Friidrottsförbundets Riktlinjer för tävlingar juni 2021, vilket följer 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter: https://www.friidrott.se/Coronavirusetcovid-

19/riktlinjertavlingarjuni-21/ 

Bland åtgärderna för att följa gällande föreskrifter så planeras nedanstående (se bilder på sista sidan): 

• Antalet tävlande uppgår till maximalt 70 st, och antalet föräldrar/anhöriga uppgår till 
maximalt 80 st. De tävlande är ifrån Göteborgsregionen och tränar varje vecka på samma 
arena. 

• Tävlingsinformationen ger information om förutsättningar för tävlingen utifrån gällande 
förutsättningar för en säker tävling. 

• Funktionärs- och tränarinformation före tävlingen ger information om åtgärder för en säker 
tävling. 

• Munskydd och handsprit erbjuds i entrén, och handsprit finns tillgängligt på olika platser på 
arenan. Tävlande och besökande föräldrar/anhöriga erbjuds munskydd och handsprit i 
entrén till arenan. Handsprit placeras ut på olika platser på arenan och i tävlingsområdet. 
Redskap som delas (kulor, spjut torkas av och spritas). 

• Informationsblad anslås i entrén om att tävling pågår, och information finns om allas ansvar 
att hålla avstånd. Anslagna lappar visar också vilka zoner som är avskilda för olika grupper. 
Lappar som påminner om att hålla avstånd placeras ut på olika platser på arenan. 

• Endast tävlande, tränare och funktionärer får befinna sig på tävlingsarenan (innerplan) 
• Separata zoner märks ut på läktare för aktiva/tränare samt föräldrar/anhöriga, och de 

anvisas till dessa platser av funktionärer. 
• Tävlingsprogrammet är planerat så att de tävlade delas i grupper och platser för olika 

grenar. Ungdomar som inte tävlar får befinna sig på innerplan, med avstånd ifrån den grupp 
som tävlar. 

• Tillgång till toalett och rinnande vatten finns för tävlande/tränare/funktionärer och 
föräldrar/anhöriga. Toaletter och rinnande vatten finns tillgängligt på arenan enligt 
utmärkta platser i platsbeskrivningen. Vissa utmärkta toaletter reserveras för tävlande, 
tränare och funktionärer. Rinnande vatten finns inne på tävlingsområdet för handtvätt eller 
påfyllning av vattenflaskor. 

• Handdukar finns för avtorkning av gemensamma redskap (kula, spjut) 
• Ytor/zoner avgränsas mellan tävlande och anhöriga/föräldrar med hjälp av 

avgränsningsband och informationslappar med målet att minska kontaktytor. 
• Förbeställd lunch till tävlande, funktionärer och tränare delas ut i portionslådor av 

funktionärer med munskydd och plasthandskar. 
• Omklädning och dusch sker utanför arenan. 
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2.       Planering kring deltagarantalet dvs. publik samt de aktivas reserverade yta på läktaren 
 

• Max antal tävlande inne på tävlingsområdet enligt preliminär anmälan (uppskattning): 70 st 

o Detta är en mångkampstävling i lagform för ungdomar 14-15 år med ett begränsat 

deltagarantal per lag (enligt regler ifrån Svenska Friidrottsförbundet). Detta gör att vi 

uppskattar antalet tävlande till maximalt 70 personer, då fler inte får delta efter de 

förutsättningar som ges pga tävlingsformen och efter de restriktioner som gäller i antalet 

tävlande. Endast tävlande, tränare och funktionärer får befinna sig på tävlingsområdet i 

anslutning till de olika grenar som genomförs. Tävlande och tränare har också en avskild yta 

på läktarplats som de som önskar kan använda mellan grenarna. 

 

• Max antal föräldrar/anhöriga i publik (uppskattat): 80 st 

o Vi har rekryterat funktionärer ifrån befintliga träningsgrupper som deltar i tävlingen. De 

flesta funktionärer är föräldrar till ungdomarna, där flera föräldrar är tränare i 

träningsgrupperna. Detta i kombination med att vi erbjuder livesändningar ifrån tävlingarna 

på Facebook, gör att vi bedömer att antalet föräldrar/anhöriga som vill följa tävlingarna på 

plats är begränsade. Föräldrar/anhöriga anvisas via tävlingsinformationen, samt vid 

information i entrén till att följa tävlingarna ifrån läktarplats, på anvisade platser utanför 

tävlingsområdet. 

 

Då tävlingar pågår under hela dagen enligt fastställt tidsprogram så kommer tävlande, tränare och 

funktionärer att befinna sig på olika platser under dagen. Vi räknar också med att föräldrar/anhöriga 

kommer att följa delar av tävlingen, men inte alla moment under dagen. I snitt kommer alltså antalet 

personer på läktarplats att vara relativt lågt. En försiktig uppskattning är att ca 50 personer följer 

tävlingarna på läktarplats (där maxantalet kan uppgå till 80 personer på hela arenan). 

 

 



 

 


