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1. utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt 
att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert 
avstånd från varandra 

Tävlande kommer att anvisas parkering vid kyrkan i Tingstäde ca 50 meter från 
start/målområdet. Nummerlappar hämtas av tävlande på särskilt bord (självservering). 
Tävlande värmer upp på anslutande vägar med minst 2 meters mellanrum. Vi beräknar att 
ca 25 tävlande kommer att starta och dessa kommer på förhand veta sin startordning. När 
det närmar sig deras starttid cyklar dom in i startområdet.  

 
 

2. se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren 
disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks 

Tävlande startar en och en med 1 minuts mellanrum. Uppvärmning sker ute på banan och 
de tävlande ställer upp efter varandra med mer än 2 meters mellanrum mellan varje 
tävlande. Efter målgång kommer tävlande att informeras om vikten att hålla avstånd. Inga 
dusch/omklädnings-möjligheter kommer att erbjudas. 
Enkel självservering av kaffe och bulle (under popup tält) sker genom till tävlande på 
avskild plats utanför själva startmålområdet där säkert avstånd kan hållas och 
handdesinfektion finns. 
 

3. tydligt avgränsa start- och målområdet 
Skyltar kommer att sättas ut och avspärrningsband sättas upp 
 

4. säkerställa att enbart idrottsutövare och funktionärer befinner sig i start- och 
målområdet 

Själva start/målområdet är i direkt anslutning till vägen. Vägen kommer inte att vara 
avstängd för allmän trafik. Personer som avser att stanna som publik kommer att 
uppmanas att fortsätta utanför start/målområdet. Ev publik beräknas till färre än 10 
personer. Skyltar kommer också att sättas upp om information att inte stanna. Tävlande 
kommer att anvisas parkering vid kyrkan i Tingstäde. 

 
5. informera idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas 

Föranmälan kommer att ske och tävlande kommer att informeras via mail om våra och 
FMHs regler.  På inbjudan på vår hemsida kommer också reglerna att publiceras. 

 
6. erbjuda idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda 

handdesinfektion 
Handdesinfektion kommer att finnas i tillräcklig mängd 

 
7. säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder 

för att förhindra smitta 
Information om denna plan liksom tillämpliga regler från FMHs regler sker skriftligt till 
berörda. 

 
8. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit 

I de fall någon deltagare skulle testas positivt i närtid efter tävlingen uppmanas dom att 
kontakta tävlingsledningen som då kan rådgöra med lokala myndigheter om eventuella 
åtgärder. 

 
9. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna 

Skriftligt dokumentera hur det gick under tävlingen. 
 

10. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den 
regionala smittskyddsläkaren. 

Löpande information inhämtas från RF/Sisu Gotland och Svenska cykelförbundet och 
förändrade regler implementeras vartefter. 

 
 


