
Covid information inför Floraspelen 

På grund av de nya restriktionerna så kommer Floraspelen inte att bli den tävling vi hade 

hoppats kunna erbjuda er. Vi har blivit tvungna att ha en mängd olika åtgärder för att vi ska få 

genomföra tävlingen. Dessa finns här nedan och det är viktigt att ni tar er tid att läsa noga! 

Covidbevis och legitimation för alla 

Alla över 18år ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation är du under 18år ska du 

kunna styrka detta. Undantag från detta krav gäller för personer som av medicinska skäl inte 

bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna verifiera med giltigt läkarintyg. 

 

Ingen publik och endast en tränare per aktiv. 

Vi kommer inte släppa in någon publik och vi kommer endast tillåta en tränare per aktiv, detta 

då vi fått en lokal begränsning på max 150st i friidrottshallen. Vi önskar att ni respekterar detta 

så vi slipper gå runt och agera poliser.  

Undantag är 3-kampen där kommer vi tillåta en förälder eller tränare per deltagare då de är 

så pass unga. Medföljande MÅSTE sitta på anvisad sittplats. 

 

Hemgång efter tävling 

Efter att er gren är klar måste ni lämna hallen för att göra plats för de som står näst på tur att 

tävla, ni kommer alltså inte kunna stanna och titta på tävlingarna. Ingång och utgång sker 

genom två olika dörrar.  

 

Omklädningsrum 

Vi ber er att i största möjliga mån byta om och duscha hemma. Det kommer finnas viss 

möjlighet att duscha och byta om på plats men med en begränsning på 4 personer i varje 

omklädningsrum. 

 

Långa dagar 

För att kunna genomföra tävlingen så kommer tävlingsdagarna bli längre än tänkt. Vissa grenar 

kommer därför starta redan klockan 09:00 på lördag och söndag. Håll koll på tidsprogrammet! 

 

Uppvärmning 

Aktiva får tillgång till att värma upp i hallen 60minuter innan tävlingsstart, stavhopp 90minuter 

innan. Vi vill att ni respekterar detta då vi inte kan fullfölja tävlingen om för många vistas i 

hallen samtidigt. 

 

Inställda kringaktiviteter 

Vi kommer ställa in alla öppet hus aktiviteterna och maskotracet, dessa aktiviteter var främst 

till för den publik vi hade hoppats skulle komma. Men med de nya restriktionerna kommer vi 

inte kunna ta in någon publik. 

 

Vi kommer inte ha någon kiosk då vi inte bedömer det är möjligt att kunna följa restriktionerna 

med de utrymmen vi har. Det kommer dock finnas tillgång till kaffe och enklare kaka i hallen. 



Avanmälan 

Eftersom tävlingen ser annorlunda ut än vad som från början var tänkt så kommer vi ge er 

möjlighet att avanmäla er och slippa startavgiften. Vi kommer ta emot avanmälningar fram till 

12:00 den 4:e Januari på info@aikfriidrott.com. De som inte avanmält sig innan dess kommer 

bli fakturerade för startavgiften.  

 

 

Övrig info 

Förutom ovanstående är det varje enskild persons ansvar att se till att följa de restriktioner 

och riktlinjer som folkhälsomyndigheten gett oss. Ni kan läsa mer om dessa restriktioner på 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/ 

 

Har ni några symptom så vill vi att ni stannar hemma. 

 

Tävlingen kan bli inställd 

Då alla är på semester har vi haft svårt att få svar på exakt vad restriktionerna innebär. Detta 

medför att tävlingen kan komma att bli inställd om vi får negativt besked från ansvariga när 

de kommer tillbaka från semestern. 

 

Vi förstår att många tycker dessa restriktioner är tråkiga, och det tycker vi också. Men om vi 

alla hjälps åt och respekterar de riktlinjer och rekommendationer som getts kommer vi ändå 

kunna ha bra tävlingar och goda resultat. Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller 

funderingar kring restriktionerna så ska vi försöka hjälpa er så gott vi kan. Ni kan nå oss på 

info@aikfriidrott.com 
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