Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

Förhållningsregler för SM i Karlskoga 29-30 maj 2021
Information till den det berör:
Tränare, ledare, domare, aktiva samt föräldrar.
Här följer information angående organisation och förhållningssätt vid kommande Svenska
Mästerskap i Strandbadet, Karlskoga.
Bofors SHK kommer att i samverkan med Svenska Simförbundet arrangera Svenska
Mästerskapen i svikthopp 1m, 3m samt synchro den 29-30 maj i Strandbadet, Karlskoga.
I rådande pandemi är det viktigt att vi inom idrotten följer de rekommendationer som finns
från Folkhälsomyndigheten samt de regler som idrotten och specifikt Svenska
Simförbundet har satt upp. Dessa rekommendationer är inte förhandlingsbara utan det
förväntas att man förhåller sig till dem.
Allmänna riktlinjer:
 Håll alltid 2 meters avstånd
 Tvätta händer ofta och noga
 Delta endast i tävlingen om du är helt frisk och inte har några sjukdomssymptom
 Undvik att använda andras ”skinn”
 Dela inte vattenflaskor
För att vi ska kunna leva upp till dessa riktlinjer gäller att vi har en bra organisation vid SM.
Svenska Simförbundet och Simhoppsutskottet har genom dialog med organisatören Bofors
SHK kommit fram till följande rekommendation och förhållningssätt:
Boende:
Alla deltagare som kommer utanför Karlskoga ska bo på Karlskoga Hotel. Vi förutsätter att
alla bor klubbvis så att all eventuell smittspridning undviks. Hotellet har alla förutsättningar
som krävs för att vi skall kunna förhålla oss till riktlinjerna gällande boende, avstånd och
hygien. Det underlättar även för de aktiva att ha så nära till boendet då man direkt efter
avslutad tävlingsgren måste lämna tävlingsanläggningen. Det kommer inte att finnas
möjlighet att byta om eller duscha på badet.
Mat:
Hotellet kommer att servera frukost, lunch och middag utifrån de restriktioner som alla
näringsidkare har att förhålla sig till vid aktuell tidpunkt. Avstånd vid bord samt gemensamt
ansvar för att ingen trängsel uppstår vid mathämtning.
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Inga deltagare vid dessa SM tävlingar ska äta ute bland allmänheten och alla måste ha ett
strikt förhållningssätt i mötet med andra så att vi hindrar smittspridning.
Badet:
Badet kommer att vara helt stängt under tävlingarna. Ingen allmänhet kommer att ha
tillträde. Det innebär att ingen publik eller föräldramedverkan kan ske i badet. Vår ambition
är att kunna live-sända tävlingen digitalt, så att föräldrar som inte får finnas på plats, samt
de som väntar på hotellet kan följa tävlingen.
Omklädning:
Omklädningsrummen på badet kommer att vara tillgängliga efter vissa restriktioner som
kommer att finnas vid ankomsten. Vår rekommendation är att man byter om på hotellet
och duschar på sina rum.
Toaletter:
Finns att tillgå i badet men kom ihåg att tvätta händerna noga.
Tävlingen:
Tävlingarna kommer att organiseras så att endast de tävlande och domare i aktuell gren
samt deras tränare befinner sig i badet. Övriga icke tävlande hänvisas att vänta på sina
rum.
Preliminärt tävlingsprogram och grenordning finns i inbjudan. Justeringar kan komma att
ske efter anmälningstidens utgång. Allt detta för att kunna anpassa och optimera tävlingen
så att riktlinjer kan följas och trängsel undvikas.
Inhoppning kommer att ske gruppvis. Grupperna kommer att redovisas när vi ser antal
deltagare från olika klubbar. Inhoppning innan tävlingsgren är endast för de som ska delta i
nästföljande tävling.
Prisutdelning kommer inte att förekomma på traditionellt vis. Hur det kommer att gå till
meddelas senare.
Tränare kommer att få anvisad plats för var de kan stå, då det traditionella sättet inte har
möjlighet att uppfylla avståndet mellan individer.
Alla tränare ska bära munskydd under träning.
Ingen invigning i traditionell bemärkelse kommer att ske. Möjligtvis kommer en
presentation av klubbar och deltagare ske genom speaker. Ingen inmarsch av klubbarna.
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Alla deltagare, tränare och domare ska uppvisa ett negativt PCR test vid ankomst som är
högst 48 timmar gammalt.
För att kunna genomföra tävlingen på ett så korrekt sätt som möjligt vädjar vi nu till er alla
att ta ställning till ovanstående. Vi är fullt medvetna om att varje klubb själv vill bestämma
över hur man organiserar sitt boende och sina resor. Men i en situation som denna hoppas
vi på att alla hjälps åt så att våra hoppare får komma ut och tävla och att allt avlöper på ett
bra och smitt säkert sätt.
OBS! Vår förhoppning är att transporten till och från Karlskoga sker med egen bil för att
undvika allmänna transportmedel såsom tåg eller buss.
Vid eventuella frågor, kontakta:
ulrika@mollis.se, johan.dietmann@hotmail.com eller
nathalie.dahlqvist@svensksimidrott.se

Simhoppshälsningar
Svenska Simförbundet
Simhoppsutskottet
Bofors SHK
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