
 

 
Information och åtgärder som vidtagits för att vara 
värd för ett säkert mästerskap under pågående 
pandemi 
 
Junior-, Master & Open Classic Powerlifting-mästerskapen 2021 arrangeras av IPF och värd på Eleiko  
HQ i Halmstad.  
För både IPF och Eleikoär det största vikt att arrangera ett  VM  där hälsa och välbefinnande för alla 
inblandade är inte hotat. Arrangera ett större evenemang under en pandemin ställer höga krav på 
både deltagares och arrangörers personliga ansvar, tillsammans med ett välplanerat evenemang 
baserat på rådande omständigheter. För att förebygga och minimera risken en potentiell spridning 
av Covid-19 bland deltagare, personal och besökare har omfattande åtgärder har tagits. 
 
Tillsammans kan vi göra dessa mästerskap säkra och framgångsrika för alla inblandade. Läs och var 
snäll och läs se till att följa informationen, rekommendationerna  och kraven nedan: 
 
• Först och främst – de nuvarande IPF Covid-försiktighetsåtgärderna måste respekteras under 
Hela mästerskapets tid: 
https://www.powerlifting.sport/fileadmin/ipf/data/championships/informations/2021/IPF.C 
Ovid. Försiktighetsåtgärder.pdf   
 
• Informationsblad med de begränsningar och rekommendationer som har fastställts av 
Myndigheter och arrangören kommer att postas både på hotellen och i lokalen för att 
se till att alla kan följa reglerna. 
 
• Bussar tar regelbundet deltagare från hotellen till och från lokalen på plats tidtabeller, som 
kommer att publiceras på de officiella hotellen och på plats. 
 
• Personal från IPF och  Eleiko kommer att cirkulera de olika områdena i lokalen för att säkerställa 

att begränsadeområden  följs  och vara tillgängliga för frågor eller problem som kan uppstå. 

• Testning kommer att ske för att säkerställa att deltagare, personal och besökare inte har en 
pågående Covid-19 infektion. Detaljerna kring testningen finns i ett separat informationsblad och 
under. Om de fastställda kraven för provning inte följs kommer ingången till lokalen att 
nekad. 
 
• Entrén och utgången till lokalen kommer att finnas i separata delar av byggnaden för att få en jämn 
flöde av människor och undvika trängsel i dörröppningarna. Tydliga skyltar kommer att placeras ut 
så att Alla vet vart de ska gå. 
 
• Det finns ett maximalt antal personer som är tillåtna inom varje specifikt område för att säkerställa 
att sociala distansering kan upprätthållas i enlighet med de restriktioner som myndigheterna har 
fastställt för idrott evenemang. Skyltar visas med information om maximalt antal tillåtna personer 
inom de olika områdena. 

 

 
 
 



 

 
Inträde till tävlingsområdet 
Endast lyftare, tränare och funktionärer som är schemalagda till den specifika tävlingsdagen är 
får komma in i lokalen. Den exakta listan kommer att publiceras på hotellen. Detta är en regel som 
lokala myndigheter för att säkerställa en säker konkurrens, även för att säkerställa att det maximala 
antalet personer i och omkring byggnaden (ELEIKO:s huvudkontor) kommer inte att överskridas. 
Varje person, som får komma in i byggnaden, kommer att få ett klistermärke på ingången som 
kommer att placeras vid ackrediteringen. Utan klistermärket och ackrediteringen ingången kommer 
att beviljas. Vid samma kontrollpunkt vid ingången till byggnaden och relaterad till klistermärke även 
var och en personen måste uppvisa det giltiga Covid-testet enligt nedan. Igen: Inget test – ingen 
tillgång till byggnaden!  
 
Alla lyftare som inte tävlar vid den  specifika tiden och åskådare måste alltid sitta ner vid bestämda 
platser, utom när du flyttar till ett annat område, använder badrummet eller kö för att köpa mat och 
dryck. Detta är de restriktioner som myndigheterna har fastställt och inget mingel är tillåtet på 
sportevenemang eller restauranger. 

 

Träning 
För alla lyftare som vill träna: Träningsplattformar (4) kommer också att tillhandahållas på ELEIKO 
Huvudkontor (se bifogad karta). Varje lyftare som vill träna måste registrera sig på entré och be om 
en speciell bricka. Det kommer att finnas högst 12 märken för lyftare och högst 12 märken för 
bussar. Det totala antalet i utbildningen är 24 personer och kan inte överskridas. Efter träningen 
måste lyftare och tränare ta tillbaka brickorna till ingången. 
 
Vi ber om er förståelse för  att om det totala antalet märken är uttömt, måste vänta tills märkena är 
tillbaka på ingången och nästa slitsar är tillgängliga. 
 
Träningstiden kommer att vara daglig från 09:00 till 19:00 
• Om det är för mycket folk samtidigt i ett visst område är arrangörerna 
har rätt att be människor att flytta till ett annat område, eller vid behov ta bussen tillbaka till 
hotellet. 
• Det kommer att finnas ett extra tält utanför arenan där åskådare kan titta på livestreamen om 
konkurrensområdet har nått det högsta tillåtna antalet personer. 
• Det kommer att sättas upp ett tält på innergården där fika(snacks, kaffe, drycker) 
kan avnjutas med säker social distansering medan du tittar på tävlingens livestream. 
Det finns också möbler ute i det fria för dig som föredrar frisk luft. Det kommer också att finnas en 
separat ingång och utgång på gården. 
• Alla besökare ombeds använda munskydd under hela tävlingen. Undantag är 
för idrottare och tillförordnade domare som är engagerade i pågående tävling. Det här är 
enligt IPF Covid19-protokollet och rekommenderas också  av de lokala myndigheterna i fokus 
av denna internationella händelse.  

•  Alla måste bära ansiktsmask när de använder pendelbussen.  

•  Ansiktsmasker måste täcka mun OCH näsa!  

•  Extra omklädningsrum och toaletter placeras utanför lokalen i nära anslutning för att 

säkerställaatt social 

distansering kan hållas.  

•  Det blir extra städning i alla gemensamma utrymmen under dagen.  

•  På hotellet måste alla följa reglerna för just det hotellet. 

 

 



 
 

Testkrav och hur det utförs 
Testning och presentation av ett negativt resultat för en pågående Covid-19-infektion kommer att 
krävas för att 
minimera risken för spridning av viruset. 
Två testcenter inrättas för deltagare, personal  och besökare. En är placerad på  Hotel  Plaza och en 
är 
på Good Morning Hotel där  de flesta deltagare och funktionärer kommer att bo. För dem som bor 
på 
Grand Hotel Halmstad det finns bara en kort promenad till Hotel Plaza  så vi ber dig vänligen att boka 
en 
tid för testning där. Testning administreras av en tredje part med namnet ExpressCare. 
ExpressCare kan också tillhandahålla test- och resecertifikat som kan behövas för resor tillbaka 
hem. 
En onlineregistrering är obligatorisk och ExpressCare  skapade en särskild onlineregistrering för 
händelse: https://www.expresscare.se/world-powerlifting-championships-by-ipf 
Öppettider och alla tidsluckor för testning hittar du i onlineregistreringen. 
 
Ansvaret för att följa testkraven ligger på varje deltagare, personal och besökare. Om 
kraven inte uppfylls, inträde till tävlingsplatsen kommer att nekas och du kommer respektfullt att 
bli ombedd att lämna området.  
 
Kraven skiljer sig åt om du är fullt vaccinerad med ett EU-godkänt vaccin och detaljerna är 
nedan: 
Fullt vaccinerat med EU-godkända vacciner: 
• För att anses vara fullt vaccinerad har du fått 2 doser vaccin och 2 veckor har gått 
sedan den andra dosen. Du måste ta med dig ditt vaccincertifikat som tydligt anger att 
Detta är ett EU-godkänt vaccin. 
• Vid ankomsten till hotellet är kravet att alla gör ett antigentest vid testet 
eller ge ett negativt testresultat som inte är äldre än 48 timmar. 
• Efter det första testet vid ankomsten ska ytterligare ett test göras var fjärde dag under 
vistelsen. 
• För att få komma in på tävlingsplatsen måste du presentera ditt vaccin 
certifikat tillsammans med testresultatet som inte är mer än 96h gammalt. 
Testkraven baseras på att även om du är 

 
 
INTE fullt vaccinerat med EU-godkänt vaccin: 
• Vid ankomsten till hotellet är kravet att alla gör ett antigentest vid testet 
om du inte reser på ett test som inte är äldre än 48h när du anländer. 
• Under vistelsen ska tester tas varannan dag. 
• För att få komma in på tävlingsarenan ett negativt testresultat som inte är äldre än 48h 
måste presenteras varje dag. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.expresscare.se/world-powerlifting-championships-by-ipf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktisk information om testning 
• ExpressCare  tillhandahåller ett onlinesystem där alla kan boka sina möten. 
LÄNK för onlineregistrering: https://www.expresscare.se/world-powerliftingchampionships- 
av-ipf    
• För att komma in på tävlingsplatsen räcker det med ett antigentest. Du får testresultatet efter 
Högst 30 minuter, om inte tidigare. Resultatet skickas digitalt till samma e-post 
adress som användes för att boka testet. I receptionen på hotellen kan  de hjälpa till med 
skriva ut resultatet och reseintyget vid behov. 
• Alla betalar för testerna vid varje tillfälle antingen med kreditkort eller kontanter i kronor. En 
faktura som ska skickas efter händelsen är inte möjlig. Om du behöver ett fysiskt  kvitto, låt 
personal från ExpressCare  vet och de kan skriva ut en åt dig. 
• ExpressCare  kan tillhandahålla PCR-tester och resecertifikat för alla som behöver det för  sina 
resa hem. Observera att testresultatet för ett PCR-test tar längre tid än ett antigentest. Om du 
gör testet före 12:30 får du resultatet mellan 18:00-23:30 samma kväll. 
Om du gör testet efter 12:30  får du resultatet följande  kväll  mellan 
18:00-23:30. Se till att du gör testet i tid, så att du har resultatet och reseintyget 
i tid för din resa. 
• Priserna är följande: 
o Antigentest - 345kr, reseintyg 50 kr extra 
o PCR-test inklusive reseintyg - 1050 SEK 
• Om någon visar en pågående infektion på antigentestet måste de också ta 
ett PCR-test, utan kostnad. 
• Vid bevisad infektion i Covid-19 kommer personen att isoleras på hotellet de 
stanna på. 
• En mask ska bäras i provningscentret. 
• Om du intehittar en lämplig tid att boka, vänligen kontakta  ExpressCare  direkt. Du hittar  deras 
kontaktuppgifter i bokningssystemet. 
• Den mest uppdaterade informationen om testning kommer att finnas tillgänglig på testcentren  . 


