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Riskbedömning Guldgrävarhajken 
19-20 september 2020 

Upprättad 2020-07-01 ver. 2 av Ulf Nielsen  

Information till lägerledning, funktionärer och deltagare av evenemang och sammankomster med anledning 

av covid-19 

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor 

smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga 

tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om 

demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och 

mässor. 

Vad är exempel på en allmän sammankomst? 

För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att 

allmänheten har tillträde till den.  Exempel är:  demonstrationer, sammankomster för religionsutövning och 

konserter.. 

”Folkhälsomyndigheten ser inte någon anledning till att ställa in ”mindre” lokala och regionala aktiviteter och 

att det är viktigt fortsätta som vanligt.” För att om möjligt ge ungdomarna en meningsfull fritid.  Sommarläger 

inom regionen tillåts redan idag. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ordinarie verksamheten hos föreningar, simhallar, motionsanläggningar och 

liknande omfattas inte av förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 

fler än 50 deltagare.  

 

Till Scoutarrangemang har inte allmänheten tillträde och betraktas då inte som allmän sammankomst och 

förbudet för 50 personer gäller då inte. 

Men naturligtvis ska det ska vi eftersträva att inte större grupper träffas nära varandra. Samt att möjlighet till 

handtvätt finns i alla lägen.  

Arrangörens bedömning: Målgruppen är scouter 12-18 år med lågsmittorisk. Ledare för patrullerna 
har en något högre smittorisk. Vi kommer att uppmana patruller och lag att inte ha med ledare i 
riskgrupperna. Sannolikheten att dessa riskgrupper +70 med underliggande sjukdomar deltager 
betraktar vi som låg. Vi kommer att avråda funktionärer i riskgrupperna att inte deltaga. Gruppen 
bedömer därför att den totala smittorisken som låg men identifierar ändå ett antal punkter nedan, där vi 
vill ytterligare minimerar smittorisken. Endast friska deltagare är välkomna till hajken. Varje deltagande 
kår ombesörjer själv att detta efterlevs. 

Med ovan som bakgrund:  Härmed uppmanas samtliga på arrangemanget närvarande att 
i enlighet med denna riskbedömning respektera distanshållning, inte medverka till 
gruppbildning större än patrullen (deltagare som tillhör samma kår på hemmaplan 
undantaget) samt individuell renlighet. De patruller vars medlemmar inte respekterar 
ovanstående kommer att få lämna arrangemanget.   
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Hajkområdet: 
Hajken kommer att genomföras i Söderåsens nationalpark och i Klåveröds strövområde.  

Starten: 

Starten sker från Skäralids Nationalparks parkering, där även allmänheten parkerar. Vid 
startplatsen har startfållor upprättats dit patrullen skall befinna sig precis innan sin starttid, mellan 
patrullernas starttider är det 7 minuter. Ingen deltagare får lämna bilen innan det är dags att gå till 
sin startfålla. Det kommer att finnas funktionärer på plats för att se till så att patrullerna parkerar på 
olika ställen samt att ingen deltagare lämnar bilen.  

Innan patrullen godkänns för start så kommer patrulledaren att få intyga att genomgång av 
denna riskanalys gjorts med patrullens medlemmar samt att alla i patrullen har egen 
handsprit med sig. En patrull får först starta när dessa krav är uppfyllda. 

Kontrollerna: 
Kontrollerna är upprättade så att de kan ta emot 4 patruller åt gången. Om det samtidigt kommer 
fler patruller så får dessa vänta i ”vänt-fållor”. 

Övernattningsplatsen C-lake city: 
På övernattningsplatsen så kommer patrullerna att tilldelas sin förutbestämda plats märkta 1-10, 
efterlevnaden kommer av våra funktionärer att kontrolleras. De kårer som kommer att ha mer än 
en patrull kommer att förläggas tillsammans. Avståndet mellan kårer kommer att vara minst 15 
meter.  

På plats så kommer patrullerna att få olika ”slott-tider” då de kan besöka de olika stationerna 
(smidesstation, candy- och fotostore, saloon och nattspår) så att det aldrig är mer än 50 personer 
åt gången på varje station. De kommer att få 30 min på varje station, saloonen 20 min.  

Överfallet 
Patrullerna kommer på söndagen att ligga i bakhåll för att fånga in bankrånarna. Detta kommer 
också att genomföras på flera olika platser och på flera olika tider för att inte grupperna ska bli för 
stora varje tillfälle. 

Hemresa 
Det kommer att finnas 4 olika upphämtningsplatser på söndagen märkt A-D. På 
upphämtningsplatserna kommer det finnas funktionärer som ser till att avstånd hålls. 

Mat: 
Varje patrull medtager egen mat. 

Lunchen äts längs spåret och därmed kommer ingen gemensam plats för lunch att upprättas. Alla 
patruller uppmanas att hålla avstånd till varandra och inte själva upprätta gemensam lunch med 
andra patruller mer än om alla patrullmedlemmar tillhör samma kår på hemmaplan.  

På övernattningsplatsen finns det möjlighet att laga mat över öppen eld. Kårvis matlagning får där ske i 
det fall antalet deltagare inte överstiger 50 personer. 

Hygien och vatten: Vid övernattningsplasten så kommer det att upprättas 3 olika platser med 3 
toaletter på respektive plats som av funktionärer rengörs 1 gång/timme med ytdesinfektionsmedel. 
Vid övernattningsplatserna så kommer att finns möjligheter till handtvätt och varje deltagande 
patrull ansvarar själva för att ha med tvål och handsprit.  

Vid sjukdom: Det kommer att finnas möjligheter för att isolera deltagare som insjuknar under 
hajken i eget tält till dess att deltagaren kan åka hem från hajken. Vi kommer att ha med 
skyddsutrustning såsom handskar, handsprit och munskydd. Om någon deltagare uppvisar 
sjukdomssymtom kommer personen att isoleras på övernattningsplatsen till hemfärd kan göras. 
Varje kår ombesörjer själva att de har möjligheter att skyndsamt skicka hem scouter som ev. 
insjuknar under hajken. 

För planeringsgruppen / Ulf Nielsen  


