Vaccinationsbevis
Från den 1 december 2021 ska anordnare av offentliga tillställningar inomhus med fler än 100
deltagare (åskådare) antingen ställa krav på att personer som är 18 år och äldre ska uppvisa
vaccinationsbevis eller vidta andra smittskyddsåtgärder. Det är anordnaren som bestämmer vilket av
alternativen som gäller för den enskilda offentliga tillställningen.
Andra smittskyddsåtgärder i det här fallet innebär att åskådare ska ha en anvisad sittplats, att
sällskap maximalt får bestå av åtta personer och att avståndet till andra sällskap ska vara minst en
meter i alla riktningar. Utöver vaccinationsbevis eller andra smittskyddsåtgärder så finns också
alternativet att genomföra tävlingar utan publik.
Så här har vi resonerat
Ända sedan hemställan från Folkhälsomyndigheten till regeringen gjordes den 17 november så har vi
inväntat tydlig information om hur vi som förening ska resonera och agera i den här frågan. Det är
inte förrän nu i dagarna som det har kommit lite mer information till oss om hur det här i praktiken
ska gå till. Men det är fortfarande en fråga som vi som enskild förening behöver hantera.
Vi vill fortsätta med att inte behöva begränsa våra arrangemang. Samtidigt vill vi kunna erbjuda en
trygg och säker miljö under vår tävling. Till det också en tydlighet kring vad som gäller när man
kommer till vår tävling. Därför har vi beslutat att införa krav på vaccinationsbevis för alla åskådare
som är 18 år eller äldre.
Så här kommer det att fungera
Alla besökare, som räknas som åskådare, som är 18 år eller äldre kommer att behöva visa upp ett
vaccinationsbevis och legitimation när man besöker tävlingen. Ett negativt PCR-test räcker inte för
inpassering. Inte heller intyg på genomgången sjukdom. Läkarintyg på att du inte kan vaccinera dig är
okej. Besökare som är strax under 18 år ska också kunna visa legitimation för att bevisa sin ålder.
Gymnaster, ledare till deltagande lag, domare och funktionärer räknas inte som åskådare.
Det kommer finnas publikvärdar vid entrén. Publikvärden ansvarar för att åskådare visar
vaccinationsbevis och legitimation vid entrén.
Information till besökare
För att förebygga missförstånd eller olustiga situationer i samband med tävlingen så kommer vi att
skicka ut information till alla föreningar som är anmälda till tävlingen, samt sprida informationen i
alla tillgängliga kanaler. Vi kommer också tydligt att skylta i entrén om att det krävs vaccinationsbevis
och legitimation för alla som är 18 år eller äldre. Lägg därtill att vi önskar att alla ledare skickar
information till sina gymnaster och föräldrar.

Hämta ditt vaccinationsbevis
Om du är vaccinerad mot covid-19 och ännu inte har hämtat ditt vaccinationsbevis så gör du det på
E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se. På samma sida finns även frågor och svar om
vaccinationsbevis. Där beskrivs bland annat hur du som inte har e-legitimation kan beställa
vaccinationsbevis.
Förändringar i entrén
Med tanke på att smittspridningen ökar i landet och att vi nu också behöver förhålla oss till kontroll
av vaccinationsbevis, har vi gjort en del förändringar i entrén för att frigöra mer utrymme och minska
trängsel.
Kontroll av vaccinationsbevis
Kontroll av vaccinationsbevis sker direkt i första entrén när du kommer till Tresteget. Förbered dig i
god tid med att ta fram ditt bevis samt legitimation. Kontrollen sker genom att QR-koden på
vaccinationsbeviset skannas med en app. Appen visar sedan grönt ljus om ditt bevis är godkänt eller
rött om det inte är giltigt. Vaccinationsbeviset kommer även kollas av mot din legitimation.
Entré
Inne i entrén väljer du vilken hall du ska besöka.
● Nivå 7 och 8 tävlar i Idrottshallen. Entré till den hallen ligger direkt till vänster. Du betalar din
entréavgift precis utanför hallen till den entrén.
● Nivå 3-6 tävlar i Friidrottshallen. Gå upp för trappan direkt till höger. Entrén betalas längst
upp i trappan. Sen följer du korridoren rakt fram för att komma till läktaren i friidrottshallen.
● Tävlande gymnaster, ledare och domare går in rakt fram (ta av skorna) och når därifrån
ackreditering, tävlingshallar, omklädningsrum och domarrum.
Ackreditering och domarrum
Ackrediteringen är flyttad till loftgången som ligger ovanför entrén till idrottshallen, längst upp på
vänster sida när du kommer in i entrén. För att komma till ackrediteringen går du igenom skogränsen,
som alla gymnaster och ledare passerar på vägen till omklädningsrummen. Precis efter skogränsen,
finns en trappa upp till andra våning, ta sedan vänster mot loftgången.
Domare följer samma väg till domarrummen som ligger på balkongen ovanför kiosken.
Vi hoppas att vi kan hjälpas åt med att kunna bedriva en säker och bra miljö i samband med
tävlingen.
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