Kristiansand 22.09.2020
Viktig informasjon og retningslinjer for Lag-NM 2020

Det er krevende å arrangere løp i disse koronatider og alle nasjonale retningslinjer skal følges. Hver
enkelt besøkende har ansvar å sette seg inn i gjeldende regler og følge dem. Retningslinjene
anbefaler ikke unødvendige reiser, vi regner derfor med at lagene ikke tar med seg flere folk enn de
har behov for.
Løpet er analysert og det er gjort tiltak for å ikke ha ansamlinger som overskrider 200 personer.
Tiltak:
-

-

-

-

-

-

Digitalbesøksregistrering via NIF og Vipps sin digitale løsning med QR kode. En ansvarlig pr.
reisefølge/bil registrerer resten av følget inn ved ankomst depot.
Depot blir avdelt i regioner med god avstand i mellom bilene. For eksempel Region Øst på
østsiden av industriområde.
I depotet er det lagt ut strøm. Dette koster kr 100,- per bil. Strøm til hver enhet er for lading
av batterier – ikke varmeovner ol.l. Dersom det skjer overbelastning eller strømmen går som
følge av jordfeil på utstyr så vil ikke strømmen kunne fåes tilbake igjen i løpet av helgen.
Anbefaler alle som har anledning til å benytte sitt eget toalett i bil/camping. Det er åpnet en
kloakkum som er merket ved innkjøringen til depotet hvor man kan tømme fulle toaletter.
Det er 3 stk WC i klubbhus som er åpne, disse blir rengjort regelmessig hele dagen. I første
rekke toalett, vask, dørvridere mm.
Det blir ikke mulighet til å benytte dusjene, pga Covid 19.
Innsjekk har gjort det meste av jobben elektronisk, slik at det kun skal være en lagleder som
henter lagets vester og kort. Det blir også T-Shorter i gave på dette arrangementet, slik at
Lagleder bør ha klart for seg hvilken størrelse de andre skal ha.
Teknisk kontroll vil ha to kontrollører samt en skriver, husk å ta med kjøretøy bevis.
Vi vil ikke håndtere kontanter, det blir Vipps eller kort.
Kiosk er utendørs, utvalget er begrenset til mat som ikke krever mye håndtering. Det blir
pølser, lapskaus, toast og kaker. For å redusere kø er vil våre funksjonærer (dommere og
klippere) benytte kjøkkenet i klubbhus.
Klubbhuset er ikke åpent til å sitte ned, det er benker ute.
Oppslagstavler skal i mindre grad benyttes, siden folk gjerne blir stående for tett på
hverandre der. All info blir sendt ut på e-post, Facebook «Trial debatten» og informasjon ved
innsjekk og speaker.
Startlister blir sendt ut elektronisk etter Jury`s godkjenning fredag.
Foreløpig resultater og endelig resultater blir sendt ut elektronisk.
Sistehåndsmelding blir sendt elektronisk og publisert ved start.
Seksjonene er godt spredt i terrenget, det er et seksjonsett fra 1-9 og to seksjonsett fra 1012.
Premieseremoni vilforegå nede på plassen foran klubbhuset, normalt blir alle oppfordret til å
overvære premieseremonien. Vi vil poengtere at det er viktig at de lagene som skal
premieres kommer, de andre har ikke møteplikt. Det er god plass der og ved å holde god
avstand vil det være mulig å overholde retningslinjene her også.
Oppfordrer alle til å benytte antibac som står plassert rundt på området på de plassene som
er naturlige ss kiosk, innsjekk, teknisk mm.
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Ved innsjekk skal det kun være to lagførere inne i klubbhus om gangen. Resten venter utenfor.
Køen ved Teknisk kontroll vil bli styrt slik at man står enkeltvis på rekke.
Køen ved kiosken vil bli styrt slik at man står enkeltvis på rekke samt at man bestiller alt og tar
varene når de settes frem.
Køen ved start. Lagene bør avpasse tidspunktet de stiller i kø til ca 15 min før deres eget lag
starter. Dette vil gjøre at vi unngår mye ansamlinger av førere og vil gjøre det lett å overholde
avstandsbestemmelsene.

Dette var mye informasjon, men vi håper alle deltakere og nedhjelpere prøver å overholde dette
best mulig.

Vi gleder oss stort til arrangementet og håper alle får en god opplevelse.

Hilsen
Kristiansand Trialklubb

