RETTNINGSLINJER VED TRENING PÅ ERIKSPLASSEN MOTORSENTER UNDER DISSE KORONA TIDER.
1. Forhåndspåmelding skal skje via WRM. Kvelden før kl 21:00.
Treningen vil foregå fra kl 11:00-15:00, men mulighet for lengre hvis mange føre.
Max 20 førere, og 2 stk med seg.
2. Alle retningslinjer fra FHI og NBF må følges, og det er viktig at ALLE setter seg inn i disse i
tilegg til disse retningslinjer. (Ligger vedlagt)
3. Vi har ikke kiosk og sanitæranlegg oppe under treningen, men vi har tilgjengelig antibac for
våre førere, ledsagere, mekanikere og funksjonærer.
4. Ved ankomst skal det lastet av nede, og hengeren skal parkeres nede. Dere skal så kjøre opp
i depoet. Hvor dere får anvist plass videre.
5. Innsjekkspermene skal ligge lett tilgjengelig ved innsjekk for treningsansvarlig. ingen fører
eller foresatt skal skrive berøre innsjekspermen, kun personen som har fått denne jobben.
innsjekk skal foregå ute, IKKE inne i klubbhuset.
6. Ved innsjekk skal det være KUN 1 ledsager være med juniorfører, det skal være Max. 1
person som skal sjekkes inn, det kan være kø bak, men da med over 1 meters mellom hver.
Det kan løses engangslisens men man skal ha med egen penn for underskrift.
7. ingen bruk av kontanter, kun kort / vipps
8. Det skal være minium 2 meter avstand ifb. Med oppstilling til start og i mål område.
9. under treningsheat er det KUN foresatt til aktuell utøver, sykkel eller bil som skal
hente/berge vis det er behov for det, samt være med opp for og starte Crosskart eller hjelpe
til på start
10. Det er ikke åpnet for publikum under trening.
11. Klubbhuset SKAL være låst til en hver tid, Kun treningsansvarlig skal ha nøkkel med tilgang.
12. NIF / NBF’s retningslinjer skal følges, vis vi ikke kan følge disse skal trening avbrytes
umiddelbart.
13. Max. 5 personer i grupper og da med 2 meters avstand.
14. Område skal være tomt. Lukket og låst før avreise
15. https://bilsport.no/wp-content/uploads/2020/04/retningslinjer-trening-20-04-23.pdf

