Til alle deltagere og hjælpere.
Retningslinjer for HAK klubrally 25/4-2021.
Vi beder alle gennemlæse nedenstående nøje, og ved ankomst til startsted hos Hosbond vil vi samtidig bede
alle underskrive vilkårene, så vi er sikre på, at alle deltager har forståelse for den gældende COVID-19
situation og de vilkår, det medfører.
Overskridelse af retningslinjerne fører til øjeblikkelig bortvisning uden efterfølgende økonomisk
kompensation.
Kulturministeriet og efterfølgende DIF & DGI har den 8. juni og den 10. juni samt d 11. juni 2020 og senest d.
21. april 2021 udsendt opdaterede retningslinjer for idrætsaktiviteter.
Retningslinjerne kan findes på her. https://www.dasu.dk/nyheder/forsamlingsgraense-haeves-til-50personer/ eller https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
Ud fra disse tolkes det, at klubrally arrangementet på AVV den 25. april kan gennemføres. Dog udelukkende
på betingelse af, at alle overholder de gældende retningslinjer.
Det betyder, at ingenting er, som det plejer, og at alle har et ansvar for, at vi får gennemført løbet på
forsvarlig vis og med stor respekt for eventuel smittespredning.
Det skal samtidig understreges, at der i myndighedernes udmeldinger ikke er konkrete retningslinjer for
motorsport, hvorfor det til enhver tid vil være en fortolkning fra politiets side, hvis der skulle blive tale om en
nedlukning af løbet. Dette skal man som deltager være indforstået med, ligesom man i så fald også skal være
indforstået med, at politiet kan uddele bøder, hvis de vurderer, at der bliver overtrådt regler på dagen.
Hjørring Automobilsports Klub eller DASU kan på intet tidspunkt blive stillet til regnskab for eventuelle bøder
eller andre økonomiske konsekvenser. Dette er en risiko, man accepterer, når man deltager til løbet.
Forsamlingsforbud
Der er i Danmark et forsamlingsforbud på 50 personer.
Ifølge retningslinjerne er det væsentligste ved turneringer, stævner og konkurrencer derfor, at der er effektiv
adskillelse mellem evt. flere grupper à 50 personer. Ved klar adskillelse og under forudsætning af, at
grupperne ikke går på tværs af hinanden, må der godt være flere grupper på samme anlæg.
Ankomst v/Hosbond.
Grundet forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at have mere end 2 personer med til løbet pr. deltager.
Ved ankomst hos Hosbond får alle anvist plads i ryttergård ved AVV. Hjælpere skal bære officialveste.
Grundet retningslinjerne må evt. publikum ikke være i ryttergård, der er Publikumzone markeret til disse.
Efter indtjekning køres der direkte til ryttergård, som man ikke må forlade med mindre, man eller har en
opgave i forbindelse med en aktivitet på banen.
Imellem hver plads i ryttergård er der 2 meters afstand, denne afstand må ikke bruges til hverken dæk,
værktøj eller andre ting.
Løbet
Når man bliver kaldt frem til start tager man alt sit udstyr på nede ved ens plads, og kører frem til start. Det
er ikke muligt at have hjælper eller andre med her, ligesom det heller ikke er tilladt at forlade bilen på

starten.
Når prøven er slut kører man direkte til ryttergård.
Kører man i stykker på banen og skal have hjælp til at få bilen fra banen skal man beholde alt sit køre udstyr
på, dette gælder også ens hjelm, til man er kommet ind på sin plads.
Publikum.
Der er ingen adgang for publikum.
Vagter.
Der vil være vagter, som går grundt og sikre, at folk overholder gældende retningslinjer, som er nævnt her,
men vi gør også opmærksom på, at de generelle retningslinjer også skal overholdes.
Værnemidler
Alle deltagere skal medbringe håndsprit til eget forbrug i teamet og sørge for, at der jævnligt rengøres på
udsatte overflader. Der vil være opstillede dispenserer med håndsprit både ved start og ved ryttergård.
Affaldshåndtering
Korrekt affaldshåndtering er enormt vigtigt for at undgå smittespredning. Der er på pladsen opstillet
containere/skraldespande. Brug dem og efterlad ikke afflad.
Generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne
Vi har rundt på pladsen opstillet skilte med anbefalingerne fra Sundhedsmyndighederne, og alle bedes sætte
sig ind i anbefalingerne og efterleve dem i de enkelte teams. Sørg for en god hygiejne i teltene.
For god ordens skyld er her anbefalingerne:
•
•
•
•
•
•

Bliv hjemme hvis du har symptomer på sygdom
Er du særligt udsat, beder vi dig blive hjemme
Hold afstand og begræns alt fysisk kontakt
Host og nys ikke på andre
Undgå at dele mad med andre
Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre, heller
ikke drikkedunke.

Såfremt der kommer nye retningslinjer, som vil gøre det umuligt at afholde løbet kan det blive aflyst med
kort varsel.

