Indragna sanktioner av nationella
mästerskap och riksmästerskap
Sanktioner av tävlingar är indragna t.om. 26 juni 2021!
Tyvärr är ännu inte pandemin över, utan tvärt om befinner vi oss i en tredje ”våg”. Vaccinationsprogrammet är
förskjutet. Det är därför inte ännu lämpligt att arrangera tävlingar.
Vi skall inte heller, i rådande situationen, arrangera sammankomster i lägerform. Vi behöver vara extra försiktiga med
den ordinarie klubbverksamheten, som inte heller kan bedrivas på normalt vis. Vi måste göra allt för att minimera
risken för smittspridning! Du hittar värdefulla tips på FAI:s COVID-sida. Dessa sidor uppdateras allt eftersom.

Rekommendationer för alla flygaktiviteter
• I händelse av att du inte mår helt bra, till och med milda symptom, såsom förkylning, nysningar, ont i halsen, hosta,
feber, andfåddhet, men även buksmärtor, huvudvärk, andra "konstiga" symtom: stanna hemma, kom inte till flygfältet.
• Om en familjemedlem har dessa hälsoproblem: stanna hemma.
• Överföring av viruset är möjligt, även när en person ännu inte har symtom.
• Har du varit i kontakt med en smittad person under de senaste 14 dagarna: stanna hemma.
• Ta med din egen mat, dryck, skyddsmaterial till flygfältet.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar bland annat att:

Detta utdrag är ur Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19
m.m. (HSLF-FS 2020:12) Läs hela på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf
Dessa föreskrifter gäller till och med den 30 juni 2021 eller tills något annat beslutas.
Med anledning av folkhälsomyndighetens rekommendationer har Svenska Flygsportförbundet beslutat om indragna
sanktioner åtminstone t om 26 juni 2021.
Detta betyder att vi drar tillbaka samtliga sanktioner för att arrangera nationella mästerskap, riksmästerskap och
distriktsmästerskap (bortsett från decentraliserade tävlingar som exv Rikssegelflygtävlingen, Riksnavigationstävlingen).
Detta gäller även tävlingssanktioner som ni fått av grenförbund, då dessa är på delegering av Svenska
Flygsportförbundet.
Vi återkommer med nytt besked senast den 15
sanktioner komma att förlängas.
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