Information angå ende nya restriktioner pga Covid-19
2020-10-29
Till alla föreningar i Stockholms Konståkningsförbund

Vi har idag alla fått information om skärpta allmänna råd i Stockholms län från
Folkhälsomyndigheten, FHM.
Från och med idag och fram till dess vi får annat besked från FHM och/eller SKF
är all form av tävlingsverksamhet, uppvisningar eller andra samlingar som inte
är knutna till träning, inställda i distriktet. Till att börja med gäller detta t.o.m.
19 november.
•

Konståkningsträning får hållas för barn och ungdomar födda 2005 eller
senare
o

o

o

o

Om man begränsar träningen till moment där man kan hålla fysiskt
avstånd enligt gällande rekommendationer mellan samtliga
deltagare och hela tiden ser till att avståndet hålls
Om man begränsar antalet deltagare så att man kan hålla fysiskt
avstånd enligt gällande rekommendationer mellan samtliga
deltagare och hela tiden ser till att avståndet hålls
Om alla som deltar i träningen kommer ombytta och åker hem utan
att byta om.
Om de som deltar i träningen i möjligaste mån undviker att åka
kommunalt, samt undviker samåkning. Man ska i alla lägen hålla
fysiskt avstånd enligt gällande rekommendationer.

•

Reglerna om att hålla avstånd som gäller för Konståkningsträning gäller
även för träning i Skridskoskola.

•

Vuxna och ungdomar födda tidigare än 2005 kan fortsätta att arbeta som
tränare.

•

Föreningsarbete och andra möten ska så långt som möjligt hållas digitalt.
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För de föreningar som nu tvingas ställa in sina arrangemang gäller följande:
•

Enligt §119 – Anmälningsavgifter i SVENSKA
KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER ska
o

•

•

Hela avgiften återbetalas om anmäld åkare inte får sitt deltagande
bekräftat eller om tävlingen blir inställd.

Eftersom de flesta föreningar numera fakturerar avgifterna i efterhand
hoppas vi att detta inte innebär något merarbete för föreningarna.
Var uppmärksam på att automatisk fakturering måste bockas ur innan
tävlingen ställs in i IndTA. Om det inte görs kommer fakturor att gå iväg
ändå.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Stockholms Konståkningsförbund
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