Klubnavn og klubnummer: Vojens Karting Klub 075
Dato: 23/04-2020
Udfyldt af (navn, position (fx løbsleder): Ken Nielsen Formand
Indsendes til DASU til orientering på dasu@dasu.dk.
DIF’s anbefalinger vedr. udendørs idrætsforeningsaktiviteter
DIF anbefaler inden for de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, at:
 Anbefalingerne gælder udendørsaktiviteter uden kropskontakt
 Udendørsaktiviteten skal foregå̊ i mindre grupper - fortrinsvis parvis eller enkeltvis.
 Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår.
 Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand, begrænse den fysiske
kontakt mest muligt og sikre god hygiejne skal overholdes.
 Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder mv. skal fortsat holdes lukkede – dvs. man
møder op omklædt.
 Medlemmer af forening/klub skal tage hjem efter endt udendørsaktivitet.
 Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør
ikke deltage.
 Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere
deltagere. Deltagerne skal i videst mulige omfang selv medbringe redskaber, remedier
m.v.

Anbefalinger/krav fra myndighederne
Information til deltagerne om coronasmitte
og forholdsregler

Deltagere

Ryttergård

Hvordan overholder klubben disse?
Vi printer og opsætter plakater ved indgange
og vanlige informationssteder om
coronasmitte og forholdsregler.
Der er ikke adgang til området for personer
som ikke er involveret i afviklingen af
træningen. Markeret med skilte ”Adgang
Forbudt for Uvedkommende”
Kun medlemmer med stamklub i
075 Vojens Karting Klub, med gyldig karting
licens/grundlicens
Maksimalt 10 deltagere på banen af gange.
Maksimalt 1 hjælper pr. deltager
Ryttergården bliver indrettes således, at det
sikres, min. at der er 5-8 meter mellem de
enkelte biler. Der opmærkes båse til bilerne,
som vil gøre det nemmere for alle.
Opdeling af ryttergården m.v. markeres på
baneskitse/tegning
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Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder
mv. skal fortsat holdes lukkede

Personer med symptomer på sygdom,
helbredsmæssige svækkelser mm. bør ikke
deltage.
Redskaber, faste installationer, flag, remedier
o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
Deltagerne skal i videst mulige omfang selv
medbringe redskaber, remedier m.v.
INDSKRIVNING / FØRERMØDE /
INFORMATION TIL OFFICIALS/ TRÆNING

Klublokaler, evt. restaurant, værksted etc. er
lukket. Og markeret med adgang forbud
Toiletter holdes åbne, dog med behørig
rengøring samt vand, sæbe og håndsprit.
Information om coronasmitte hænges op her.
Generelt er det op til de enkelte deltagere og
deres samvittighed at overholde dette, men
træningslederen kan hjemsende deltagere med
tydelige symptomer.
Det er kun træningslederen som må benytte
flag og andre remedier, der skal benyttes til
træningen
Der vil være 2 træningsledere til hver træning.
Begge vil bære en fluorescerende vest.
Den ene står for træningen som normalt og
den anden træningsleder (Corona vagt) er
ansvarlig for, at alle overholder de forskellige
punkter og specielt, at der hele tiden holdes
god afstand mellem alle og at man ikke samles
i en flok
Vi afholder indskrivning og evt. førermøder og
officialmøder udendørs, ved kartshoppen.
Efter indskrivning vil deltagerne blive inddelt i
grupper, efter alder og klasse.
Og der vil blive uddelt er træningsplan der til
en hver tid skal overholdes

Medlemmer af forening/klub skal tage hjem
efter endt udendørsaktivitet

Se markering på vedhæftede banekort
(vedlæg baneskitse)
Det er træningslederes opgave at sørge for at
deltagerne, forlader banen hurtigst muligt
efter endt træning
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