
Information om vårsäsongen 2020  

 

I vecka 12 skickades en enkät ut till kontaktpersonerna i samtliga Höglandsklubbar som arrangerar 

veterantävlingar. 

Anledningen var Coronavirusets spridning som gjort att alla orienteringstävlingar med mer än 500 

deltagare ställs in under obestämd tid. Beslutet om begränsningar berör inte direkt veteranernas 

träffar men de flesta av deltagarna är 70+ och räknas därmed till riskgrupperna. Det kändes därför 

angeläget att få synpunkter på lämpligheten att arrangera veterantävlingar under våren. 

 

Syftet med enkäten var att få ett underlag för beslut om vårens veteranorienteringar. Vi listade tre 

möjliga alternativ och klubbarna har svarat enligt följande: 

1 klubb förordnar start som planerat den 15 april 

8 klubbar förordar start i Nässjö den 6 maj. 

3 klubbar förordar att hela vårsäsongen ställs in 

1 klubb har inte svarat. 

En majoritet av klubbarna förordar alltså att vårsäsongen startar i Nässjö den 6 maj. 

 

Ledningsgruppen föreslår därför att de planerade tre tävlingarna i april ställs in och att 

starten för vårens veteranträffar sker i Nässjö den 6 maj. 

 

Alla veteraner, även de som är 70+ är välkomna, sedan är det upp till varje enskild person att avgöra 

om man vill delta.  

Om du inte känner dig fullt frisk, så stanna hemma. 

 

Viktigt att tänka på:  

Håll avstånd vid samling, vid anmälan, vid borden för anmälningslistor,  

vid startplatsen, vid utstämpling och vid resultattavla.  

Sitt i spridda grupper med avstånd under samling och ev. kulturkvart.  

Undvik samåkning i fulla bilar.  

Eget vatten gäller vid samtliga träffar. 

 

Det är naturligtvis oklart hur uppslutningen blir vid den första träffen, om deltagarna blir färre än ca 

35 - 40 får vi ta ställning till om en fortsättning är meningsfull. 

 

Klubbmatchen på Visingsö den 27 maj kommer med stor sannolikhet att ställas in. 

Inte lämpligt med färjetransport mellan Gränna och Visingsö. 

 

Detta är nuläget men det kan snabbt ändras, troligen till det sämre och då kan vi tvingas att med kort 

varsel ställa in planerade träffar. Denna information läggs ut på vår hemsida och hemsidan 

uppdateras kontinuerligt med ev. ändringar och andra nyheter. 

Glöm därför inte att besöka vår hemsida olveteran.se  

 

Vi hoppas fortfarande på en vårsäsong 2020! 

Ledningsgruppen 

Ivan, Anders, Berith    

http://www.olveteran.se/

