Covid-19 anpassad

IrstaBlixten 2021

Det har nog inte undgått någon att handbollsåret 2020-2021 inte blir som vanliga år. Covid19 drabbar oss alla på ett eller annat sätt och handbollturneringarna är tyvärr inget
undantag. Ingen vet idag hur situationen ser ut i april 2021 men vi beskriver i denna
information hur vi för närvarande planerar att genomföra Irstablixten 2021. Det blir en hel
del avvikelser från en vanlig turnering för att vi ska kunna uppfylla alla krav och
rekommendationer från förbund, myndigheter och kommun, men vi är övertygade om att
alla har förståelse för att detta är nödvändigt för att vi överhuvudtaget ska kunna genomföra
en turnering.
Vi vill också påpeka att vi, eventuellt med kort varsel, kan behöva göra ändringar i
arrangemanget beroende på nya förutsättningar vad gäller smittspridning eller
myndighetsbeslut.

Om vi ska kunna genomföra Irstablixten 2021 behöver vi alla hjälpas åt att
följa de riktlinjer och rekommendationer som vi får från myndigheter,
kommun/region och inte minst Svenska Handbollförbundet.
Vi måste ha er hjälp med att följa alla krav för att kunna genomföra
turneringen på ett säkert sätt. Det handlar om att inte delta i turneringen
om man uppvisar minsta symptom, inte blanda sig med andra lag i hallar
eller boenden samt följa hygienkraven.
Varje lag ska ha en anmäld ledare som ansvarar för att laget följer de tider
man får tilldelade i omklädningsrum och hallar och eventuell uthämtning
av matpaket samt att laget i övrigt respekterar de anvisningar som våra
hall- och boendevärdar ger och följer de myndighetsdirektiv som
utfärdats.

Anmälan
Anmälningsfunktionen öppnas 2 november 2020 och är öppen till 1 februari 2021.
Anmälningsavgiften behöver inte betalas in i samband med anmälan men ska dock vara
betald senast 1 februari 2021. Vid eventuell överbokning av en klass är det betalningsdatum
som avgör ordningen mellan anmälda lag. Anmälningsavgiften är 1300 kr.

Antal lag
Vi kommer inte att kunna ta emot lika många lag som vanligt pga begränsningar i antal
planer och logi men försöker anpassa klasstorlekarna enligt efterfrågan och tillgången på
lämpliga planer. Lag som eventuellt hamnar som reserver kommer att erbjudas plats vid
avbokningar eller om vi får möjlighet att utöka antal lag. Varje lag får bestå av max 17
spelare och 4 ledare.

Planer och matchtider
För att fysiskt kunna separera alla matcher från varandra kommer vi att reducera antal
planer i ABB Syd till 4 st och inte använda planerna i Klöverhallen. Övriga planer, inklusive de
två nya i Mälarenergi Arena på Rocklunda, räknar vi med att använda som vanligt och har
även möjlighet att använda någon/några av de som normalt används som förläggning.
Handsprit kommer att finnas tillgängligt vid samtliga planer.
Matchtiderna blir de samma som tidigare, dvs 1x25 min för U12-U16 och 1x20 min för U9U11. Vi kommer dock att ha en paus på 10 min mellan varje match. Pausen ska utnyttjas så
att de lag som just spelat först skyndsamt lämnar hallen och därefter går lagen för nästa
match in och har en kort uppvärmning. Det kommer således inte att vara tillåtet att vistas
vid en plan annat än i omedelbar anslutning till egen match. Hallvärdar kommer att finnas på
plats och kommunicera med lagens ledare om när det är okay att gå in.
Ambitionen är att utforma spelschemat så att det inte blir långa väntetider mellan
matcherna för de enskilda lagen. Detta kan i vissa enstaka fall innebära en vila på 45 minuter
(40 min för U09-U11) mellan två matcher men vi hoppas att lagen har förståelse för detta.
Varje klass kommer så långt möjligt att ha samtliga matcher i samma hall. Eventuellt kan vi
också, för att minska på transportbehovet, komma att lägga även A-finalerna i samma hall.
De direktsänds dock via SolidSport.

Publik
På grund av begränsningen i antal personer som får vistas i samma utrymme, och Svenska
Handbollförbundets krav, kommer vi tyvärr inte att kunna tillåta någon publik på matcherna.
Detta gäller även lag från samma förening om man har mer än ett lag i samma klass. Vi
planerar dock att sända samtliga matcher via SolidSport.

Transporter
Vi kommer inte att kunna tillhandahålla några transporter med egna cupbussar under
turneringen. För att underlätta för lagen att ordna egen transport är vår målsättning att
lagen ska kunna anmäla upp till 5 st föräldrar för detta ändamål. Vi kommer att införa ett
speciellt deltagarkort för dessa och, om utrymmet i respektive hall medger det, kommer de
även att få komma in och se lagets matcher.
Ett annat alternativ är att lagen på egen hand löser biljetter hos Västmanlands Lokaltrafik.

Boende
Vi kommer inte att kunna erbjuda hårdförläggning i samma omfattning som normalt. Vi
undersöker just nu vilka möjligheter som finns att erbjuda begränsad förläggning i skolor och
kontaktar dessutom samtliga hotell i Västerås för att höra vilka möjligheter de har att
erbjuda logi och till vilka priser.

För att kunna planera logi behöver samtliga lag ange antal deltagare (max 17 spelare och 4
ledare) senast 1 mars 2021. Observera att det är möjligt att ändra antal deltagare fram till detta
datum men därefter kan vi inte garantera att det finns förläggningsplatser tillgängliga. Vi låser då
också möjligheten att själv ändra antal deltagarkort och eventuella ändringsönskemål får då
framföras genom att skicka mail via lagkontot eller kontakta Irstablixtens kansli. Deltagarkorten
ska vara betalda senast den 5 mars 2021.

Måltider
Troligen blir det inte möjligt att ha en cuprestaurang 2021 och i så fall kommer måltiderna,
inklusive frukost, att tillhandahållas i form av matpaket.

För Irstablixten 2021 blir det mycket viktigt att anmäla behov av specialkost senast den 26
mars 2021 så att vi kan planera in den maten. Detta eftersom vi troligen kommer att packa
färdiga matlådor. Så kolla med era deltagare! Vi kan inte garantera att tillhandahålla specialkost
om det inte har anmälts i tid.

Disco
Det vore under ett disco omöjligt att upprätthålla rekommenderat avstånd mellan varje
individ och undvika smittspridning. Vi låter därför Irstablixtdiscot vila ett år. Vi kommer att
reducera priset på berörda deltagarkort.

Deltagarkort
Vi kommer för 2021 att erbjuda deltagarkort med något begränsad omfattning (bl.a. erbjuds
inte disco och transporter) jämfört med normalt. Vi kommer därför också att reducera
priserna något. Tillgängliga typer av deltagarkort och kostnaden för dessa kommer att
publiceras på vår websida så snart vi fått klarhet i vad vi kan erbjuda. Till dess låser vi
funktionen för att boka deltagarkort.
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Frågor & svar
Vad gäller om vi drar ur vårt lag?
Lag kan fritt dra sig ur innan anmälningstidens utgång, dvs senast den 1 februari. Eventuellt
inbetald anmälningsavgift kommer då att återbetalas. Efter 1 februari är anmälan bindande
och anmälningsavgiften återbetalas inte vid egen urdragning.
Avgift för deltagarkort återbetalas i sin helhet om avbokningen görs före 1 mars. Efter 1 mars
tas en administrationsavgift ut per avbokat kort för att täcka våra kostnader för kortet.

Vad händer om Irstablixten 2021 blir inställd?
Om vi tvingas ställa in även Irstablixten 2021 kommer vi att betala tillbaka samtliga inbetalda
avgifter, dvs både anmälningsavgifter och deltagaravgifter. Vi förbehåller oss också rätten att
stryka enstaka klasser om deltagarantalet i dessa blir för lågt. De lag som då berörs får välja
mellan att avboka sitt deltagande och få tillbaka alla avgifter, eller att gå upp en åldersklass
om så är möjligt.

Vad händer om en deltagare blir sjuk eller skadad strax före
eller under turneringen?
Alla lag, domare och funktionärer ska göra en självskattning i enlighet med SHFs riktlinjer
inför varje dag och match. För deltagande lag ansvarar anmäld lagledare för detta. Uppvisar
man symptom får man inte delta i turneringen. Tänk på att föräldrar måste vara förberedda
på att hämta deltagare som uppvisar symptom.
För deltagarkort som avbokas efter den 1 mars tar vi ut en administrationsavgift per
avbokat deltagarkort. Avgiftens storlek framgår av informationen om deltagarkort på vår
websida.
Vid avbokning pga sjukdom eller skada före turneringen återbetalar vi hela deltagaravgiften
mot läkarintyg. För deltagarkort med hotellboende kan vi dock behöva behålla en
administrationsavgift för att täcka hotellens avbokningsavgift.
Återbetalning sker efter avslutad cup.

