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Anpassningar för elitserietävlingarna ES05 och ES06 2022 i Helsingborg

IFK Helsingborg Konståkning hälsar åkare, tränare och tekniska funktionärer varmt välkomna till
elitserien i Helsingborg.

De flesta restriktioner mot Covid-19 upphör att gälla efter den 9 februari och därmed står det klart
att tävlingarna kommer att kunna genomföras med två program.

Folkhälsomyndighetens myndighetsrekommendationer från den 9 februari:

 Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara
covid-19.

 Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta
särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora
folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för
allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög.
Olympiarinkens publika utrymmen är inte särskilt stora och med det i åtanke vill arrangerande
förening IFK Helsingborg i samverkan med Svenska Konståkningsförbundet framföra
nedan rekommendationer för att säkerställa ett tryggt evenemang för alla deltagare:

 Tänk på att hålla avstånd till andra och undvika trängsel.

 Tvätta händerna med tvål och vatten alternativt att använda handsprit, det finns god tillgång till
handtvätt och handsprit kommer att finnas tillgänglig på flera ställen i arena-lokalerna.

 Begränsa tiden du vistas i arenan.

 Följ anvisningar för respektive utrymme och respektera avspärrningar. Undvik onödiga
förflyttningar.

 Som förälder är man välkommen att titta på sitt barn och kanske någon åkare till, men vill man
se mer hänvisar vi till livestreamen.

 Vad gäller övriga intresserade har vi inte kapacitet i hallen att ta emot ytterligare publik utan vi
hänvisar dem att följa tävlingarna via livestreamen på SolidSport,
https://solidsport.com/skatesweden, i stället för på plats.

För åkare och tränare gäller vidare:

 Obligatorisk ackreditering direkt vid ankomst i foajén vid huvudentrén.

 Omklädningsrum för utövare anvisas i samband med ackreditering. Håll dig till
omklädningsrummet du meddelats.
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 Uppvärmning bör i möjligaste mån ske utomhus. “Idrottsoasen” bakom arenan rekommenderas.
Utövare ska ej gå via huvudentrén utan använda bakre utgången för att ta sig dit. Vid olämpligt
väder kommer arrangören att informera om alternativa ytor för uppvärmning.

 Vid rinken: Endast de åkare som ska på med nästa uppvärmningsgrupp får uppehålla sig inom
uppmärkt område vid grinden för påsläppet. Tränare hänvisas till tränar-zonerna med
nerplockat plexiglas intill rinken för coachning av sina åkare. Åkare lämnar isen via separat grind
vid Kiss&Cry.

 Minnesplaketter kommer att finnas vid Kiss&Cry. Varje åkare tar själv 1 minnesplakett.

 Anpassning för medaljceremonier meddelas på plats.

Vid frågor i sammanhanget kontakta gärna tävlingsledningen, Theresia Gustafsson/Kristin Demuth,
via mail till tavling.konstakning@ifkhelsingborg.se

Stort TACK för visad förståelse och hänsyn!

Vi hoppas på två fina och upplevelserika tävlingsdagar trots lite speciella omständigheter ...

IFK Helsingborg Konståkning
i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet


