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ID Beskrivning Risknivå Åtgärd för 
begränsning 

Konsekvens 
av åtgärd 

Risknivå efter 
åtgärd 

Incheckning  Risk för köbildning 
 Nära kontakt med förare 
 och personal 

 Startavgift betalas 
innan tävling.  
Markeringsavstånd vid  

  anmälan där licens ska 
  uppvisas 

  Effektivare incheck-  
  ning.                                  
  Minskad kontakt 
  mellan förare och 
  administrativ  
  personal 

 

Besiktning Risk för många 
personer på samma 
plats. 
Ökad fysisk kontakt 
mellan personer. 

 Besiktning sker vid 
bilens depåplats. 
Personlig utrustning 
kollas inte utan 
stickprov görs under 
tävling. 
Teknisk personal 
använder 
skyddshandskar 

Folksamlingar uppstår 
inte. Minskad fysisk 
kontakt mellan 
människor.  
Minskad smittorisk vid 
kontroll av fordon, 
personlig utrustning 
och dokument 

 



 

 

Officiell anslagstavla  Risk för många 
personer på samma 
plats. 

  Ökad fysisk kontakt     
  mellan personer 

  Resultat anslås på 
flera ytor av stora 
anslagstavlan 

 Minskad risk  
 för större 
 folksamling 

 

Förarsammanträde Risk för många 
personer på samma  

  plats. 
Ökad fysisk kontakt 
mellan personer 

   Utgår.  
  PM skickas ut innan 
tävling, samt finns vid 
på anslagstavla och 
delas ut vid anmälan 

 Ingen risk  
 för större 
 folksamling 

 

Prisutdelning Risk för många 
personer på samma  

  plats. 
Ökad fysisk kontakt 
mellan personer 

   Endast tävlande får  
  medverka vid pris-  
  utdelning. Förare   
  hämtar framställda 
  priser. Avstånd  
  mellan deltagare 
  uppmanas 
  

 Minskad risk  
 för större 
 folksamling 

 

Depå Risk för team 
hamnar nära 
varandra 

  Team hänvisas ha minst 4 
meter mellan 
depåplatser. 

  Minskad risk för täthet  
  mellan ekipage och team 

 

Toaletter   Allmän risk för smitt- 
  spridning 

   Tillgång till att tvätta  
  händer och handsprit 

  Minskad risk för    
  smittspridning 

 

Kiosk Risk för många 
personer på samma  

  plats. 
 Ökad fysisk kontakt    
 mellan personer 

   Markeringsavstånd för 
  kunder. Tillgång till 
  engångshandskar och  
  handsprit. 
  Betalning bara med 
  Swish och kortför att 
  undvika hantering vid 
  kontant betalning 
  betalning 

  Minskad trängsel. 
  Minskad risk för 
  smittspridning 

 



Funktionärsmöte Risk för många 
personer på samma  

  plats. 
 Ökad fysisk kontakt    
 mellan personer 

  Minimerat antal personer 
på tävlingen. Tävling körs 
enligt banlicens utan 
posteringar, men med 
Rescue grupper. 

 Minskad risk  
 för större 
 folksamling 

 

Funktionärsmat Risk för många 
personer på samma  

  plats. 
  Ökad fysisk kontakt    
  mellan personer 

  Separat matställe för   
 funktionärer med 
 markeringsavstånd. 
 Handsprit och 
 engångshandskar vid 
 matutdelning 
 

 Minskad risk  
 för större 
 folksamling och     
 smittspridning 

 

 

 


