
 

 

COVID-19 / Corona Information.  

Under rådande omständigheter måste vi dock vara beredda på att förutsättningarna ändras löpande. 
Club Corvette Sweden följer noga folkhälsomyndighetens direktiv och kommer anpassa sig utifrån de 
aktuella förutsättningarna. 
Vår högsta prioritet är våra mötesdeltagares hälsa och välbefinnande och med den utgångspunkten 
förbehåller vi oss rätten att vid behov ta nya beslut gällande mötes planering. 

 

Riktlinjer med anledning av Corona 

Vi har stämt av med polisen och fått lite klarhet i vad som gäller juridiskt kring begränsning på 50 
personer.  Denna gräns gäller endast för de evenemang som kräver Polistillstånd. Det innebär att 
exempelvis träningar inte omfattas av den begränsningen.  

Samtidigt finns det skrivningar att man bör tänka på den nivån vid alla folksamlingar. Här säger också 
Polisen att det är viktigt att vi använder sunt förnuft. 

Utifrån det kan vi göra en del anpassningar så vi med Mantorp Park stora område kan genomföra 
körningar på ett sätt utan att skapa folksamlingar. Faktum är ju att man också uppmuntrar till att 
man skall hålla ingång där man kan. 

Följande restriktioner gäller tills myndigheterna ändrar villkoren.  

Anmälan och betalning ska i största möjliga mån ske digitalt i förhand. 

Endast deltagare (förare och mekaniker) får närvara. 

Vi har biljettkurer där man kan mötas med en skyddande glasvägg, som ska nyttjas om man 
behöver avstämning på plats. 

Funktionärer som hanterar handlingar/deltagarhandlingar ska ha skyddshandskar. 

Endast deltagare på träningen får komma in på området, grinden ska vara bemannad. 

Alla depåområden får användas och deltagarna ska sprida ut sig på området. (Vi har över 40.000 kvm 
asfalterad depå, vilket innebär att det finns gott om plats). 

Eventuella förarmöten får endast genomföras utomhus och i mindre grupper där alla kan stå med . 
bra mellanrum (vissa länder har avståndet 2 meter som minimum vilket bör följas) Vi har även ett 
högtalarsystem som kan nyttjas i depån. 

Restaurangen håller stängt, vilket innebär att deltagarna måste ta med egen mat och äta vid sitt 
team. 

Personer i riskgruppen eller som känner symtom får inte närvara. 

 

Med dessa riktlinjer känner vi oss trygga med att vi tillsammans kan genomföra bra och behövliga 
träningar, utan att vi ska riskera någons hälsa. 

Mantorp Park 31 mars 2020  

  


