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PM COVID-19 

Dispens gällande undantag från tävlingsförbud Östra Open 2021 

 
Den dispens vi har erhållit för att genomföra Östra Open 2021innebär en rad långtgående 

åtgärder som vi alla måste respektera och efterleva. Smittorisken i samhället är fortsatt hög 

men förutsatt att vi alla följer de regler som satts upp så bedöms smittorisken som låg. 

 

Att åka enduro innebär en olycksrisk och att någon skulle bli skadad under tävlingen och 

därigenom risker att behöva sjukhusvård, det är den största risken för oss som deltar i Östra 

Open. Sjukvården är fortsatt hårt belastad i vårt område och en skada som kräver sjukhusvård 

kan få allvarliga konsekvenser för dig. Exempelvis långa väntetider på exempelvis operation, 

vård på annat sjukhus långt ifrån din hemort, förbud mot besök eller att ta med anhörig in till 

sjukhuset mm. 

 

Förutom nedan nämnda regler och skallkrav så är det viktigaste vid tävlingen att du som 

förare tar det lugnt.  Kör inte över din förmåga eller som om det är VM som står på spel, visa 

hänsyn och ta årets Östra Open som träning inför nästa år.  

 

 

Åtgärder som gäller för att begränsa smittspridning av Covid-19 
 

• Anmälan och betalning av startavgift ska göras via Svemo TA. Licens måste vara 

giltig för möjlighet att anmäla sig till tävling.  

• Tävlingen arrangeras publikfri 

• Max 1 medföljande person per förare 

• Håll avstånd till övriga personer, minst 2 meter  

• Besiktning utgår helt. Ljudprov kommer att ske stickprovsvis vid behov under 

tävlingens gång på aktuell MC 

• Inga förarmöten hålls före tävlingen. Tilläggsregler, PM och seedning publiceras på 

hemsida.  

• Start PM med antal varv och körtider anslås på tavla vid startplatsen.  

• Service skall ske vid ert servicefordon vid parkeringsplatsen, ej vid start- och 

målområdet för att undvika trängsel. 

• Vid start och målområdet får föraren endast mottaga dryck och hjälp med personlig 

utrustning, handskar/glasögon. 

• Inga resultatlistor anslås på tävlingsplatsen, resultaten finns att följa via hemsidan 

 
 
 


