
NIF-uppvisningen - Söndagen den 5:e december 2021 

Styrelsen har beslutat att genomföra NIF-uppvisningen som planerat. Uppvisningen kommer att 
genomföras i enlighet med restriktionerna mot Covid-19 för offentlig tillställning med mer än 100 
personer. Efter samråd med polisen gäller följande plan. 

Alla åskådare och funktionärer kommer att behöva något av nedanstående: 

• Vara under 18 år 
eller 

• Inneha vaccinationsbevis och legitimation 
eller 

• Inneha läkarintyg på avrådan om vaccination mot Covid-19 och legitimation 

Gymnaster och ledare som enbart vistas på arenan (gröna ytor) kommer inte att räknas in i 
deltagarbegräsningen och kommer inte att avkrävas vaccinationsbevis, läkarintyg eller ålderskontroll. 
Gymnaster och ledare som rör sig i de allmänna ytorna (röda på bilden) skall även de vara under 18, 
inneha vaccinationsbevis eller läkarintyg på avrådan om vaccination mot Covid 19.  
Förflyttning mellan röd och grön zon får endast ske vid kontrollzon (gul). Ingång till grön zon görs via 
korridorerna under läktarna samt planens kortsidor.  

För att särskilja ledare från funktionärer och åskådare skall föreningskläder bäras. Ej vaccinerade 
ledare eller gymnaster skall iaktta 1 meters avstånd till alla utanför den egna gruppen oavsett zon.  

 

 



 

Biljettförsäljning 

För att minska smittspridningen i en eventuell köbildning önskar vi i möjligaste mån att besökare 
förköper biljetter. Förköp kan ske: 

 Kansliet Borggården 
(träningshallen vid kansliet) 

Tisdag 09-12 och 13-16 17-21 
Onsdag 09-12 och 13-16 17-21 
Torsdag 09-12 och 13-16 - 
Fredag 10-12 och 13-16 17-19 
Lördag 09-12 och 13-16 - 

 

Kontroll av vaccinationsbevis / läkarintyg / ålder 

Särskilda kontrollzoner kommer att upprättas. Kontrollzonerna kommer att bemannas med 
funktionärer. Funktionärerna kommer att ladda ner appen DIGG till sina egna mobiltelefoner. Fritt 
Wifi finns i arenan. Appen Digg kommer att användas för att kontrollera att vaccinationsbeviset är 
giltigt.   

Process för kontroll 

1. Skylta upp kö på utsidan av Arenan vid Evenemangsentrén.  
a. Skylta med att ta upp vaccinationsbevis 
b. Skylta i kön att ta upp ID  

2. Scanna vaccinationsbevis  
3. Kontrollera ID  

a. Ej godkänt - gå ur kön  
b. Godkänt gå till dörren och lämna biljett. 

 
 
Rörelse och samlingar under tillställningen 

Det kommer att ske försäljning kläder längs långsidan. Klädförsäljningen kommer att spridas ut längs 
hela långsidan för att undvika samlingar av besökare.  
 
Kön till cafét kommer att läggas längs kortsidan mot fönsterna och avskiljas från gången till läktarna. 
Kön kommer att passera kiosken och när man är klar lämnar man kiosken på den bortre sidan av 
kiosken.  
 
 
Personuppgifter 

Hälsouppgifter är en extra känslig personuppgift. Det gäller absolut sekretess.  
 
Vi skall därför inte registrera, skriva ner eller på något annat sätt vidareförmedla till någon huruvida 
någon har ett läkarintyg, vaccinationsbevis eller ej. Vi skall endast kontrollera detta för de som skall 
vistas i den röda zonen.  
 
 
 
 
 
  



Träningsdag – Lördagen den 4 december 

Lördagen tränar alla grupper (inte samtidigt men enligt rullande schema) utan publik. Efter samråd 
med Polisen är detta inte en offentlig tillställning. Vi behöver inte avkräva vaccinationsbevis på de 
som kommer till träningen.  
 
Träningen är bara till för de grupper som kommer och tränar enligt schema. Vi är medvetna om att vi 
vid varje skifte kommer att vara mer än 100 personer i lokalen. Vi har preciserat följande process: 
 

• Lokalen är bara till för de grupper som skall genomföra sin träning.  

• Lokalen kommer att vara stängd och låst för allmänheten 

1. Ledare tar emot gymnasterna i evententrén och öppnar varefter gymnasterna anländer 

2. Ledare samlar sin grupp i ett område utan att blanda sig med övriga grupper 

3. De genomför sin träning på utsatt tid.  

4. Ledare släpper ut gymnaster genom evententrén.  

 

Klädförsäljning och biljettförsäljning sker i separat hall (Kansli/Borggården) med ingång från 
Älvhögsborgs ordinarie ingång.  
 
 
  



Frågor och svar 

 
Varför ställer ni inte in? 
Det har inte varit Regeringens eller Folkhälsomyndighetens syfte att ställa in 
evenemang. Vi förhåller oss till regelverken och kommer att erbjuda en 
uppskattad dag för gymnaster, ledare och publik.  
 
Kan man komma med vaccinationsbevis utskrivet på papper? 
Ja, det går bra. Vi kommer att scanna QR-koden på vaccinationsbeviset för att 
verifiera dess giltighet. Glöm inte att ta med legitimation så att vi kan verifiera 
att det är ditt vaccinationsbevis 
 
Kommer det att ställas höga krav på mig som funktionär när jag kontrollerar 
vaccinationsbevis? 
Regeringen har anvisat oss att använda en app från DIGG (myndighet). Visar 
appen grönt släpper vi in besökaren. Går det inte att verifiera att 
vaccinationsbevisets giltighet kan vi dessvärre inte släppa in den besökaren. 
Uppstår problem måste vi tillkalla polis.  
 
Jag har inte vaccinerat mig men måste lämna mitt barn. Hur gör jag? 
Ovaccinerade kommer inte att tillåtas in i A-hallen. Antingen tar du hjälp av en 
vaccinerad släkting/bekant som kan ta ditt barn till samlingen. Alternativt tar 
du kontakt med ledaren för ditt barns grupp och kommer överens om en 
alternativ mötesplats. Ledarna har informerats om hur detta kan ske.  
 
Jag har inte vaccinerat mig men vill se uppvisningen. Hur gör jag? 
Ovaccinerade kommer inte att tillåtas in i A-hallen. Tyvärr måste vi be dig att 
återkomma ett annat år då smittspridningen är under kontroll.  
 
 
 
  



 


