RÄDDNINGSPLAN
För IK Kronans öppna orienteringstävling 30.7 2021 i Krokfors, Kronoby
1. TILLSTÄLLNINGENS ALLMÄNNA UPPGIFTER
1.1 Tillställningens namn IK Kronans öppna ÖID-stafettmästerskap 30.7 2022
1.2 Arrangör: Idrottsklubben Kronan/ orienteringssektionen
Kontaktperson:
Tävlingsledare
Eva-Lotte Myrskog
Söderpårasvägen 375 68500 Kronoby
Tel. 050-3035744
eva-lotte.myrskog@anvianet.fi

1.3 Arrangemangsplatser
Lördagen den 30.7 2022 arrangeras en tävling i stafett i Krokfors i Kronoby.
Navigatoradress: Fallvägen 190, 68500 Kronoby.
För tävlingarna finns skyltning vid vägrenen till TC.
1.4 Tidpunkt:

30.7 2022 Första start kl 11.00, avslutas ca. Kl 16.30

1.5 Beskrivning av Orienteringstävlingarna.
Lördagen den 30.7 tävlar man i stafett. Antalet tävlingsklasser är 15 med tre löpare per lag.
Deltagarnas ålderskategori är från 10 – 70 år.
1.6 Uppskattad publikmängd Beräknat deltagarantal 160 orienterare, åskådare ca 40 samt
föreningens funktionärer ca 20 pesoner.
Alkoholutskänkning förekommer icke.

2. TILLSTÄLLNINGENS OLYCKSRISKFAKTORER, PREVENTIVA ÅTGÄRDER SAMT
ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL
Riskfaktor Preventiva åtgärder Räddningsåtgärder
2.1 Eldsvåda I tävlingscentralen råder eldningsförbud.
Primärsläckningsutrustning:
* Pulversläckare samt släckningsfilt finns i tävlingscentralen
* I kafeterian finns släckningsfilt
* Primärsläckning samt anmälning till 112.
2.2 Sjukdomsfall. I tävlingscentralen finns en första hjälp station med 2 personer med
sjukvårdsutbildning. Första hjälp ges på plats. I allvarliga fall kontaktas 112.
2.3 Olycksfall. I tävlingscentralen finns en första hjälp station med 2 personer med
sjukvårdsutbildning. Vid olycksfall i terrängen bistår allmänna fältfunktionärer med bärhjälp. Första
hjälp ges på plats. I allvarliga fall kontaktas 112.
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Riskfaktor Preventiva åtgärder Räddningsåtgärder

2.4 Trafik

• Arrangörernas kördirektiv bör ovillkorligen följas.
• Parkering är förlagd vid vägkanter längs en mindre sandväg.
• För eventuella utryckningsfordon säkras möjligaste fri färdled under tävlingarna. Det är möjligt att
köra utryckningsfordon in till tävlingscentralsplatsen.
• Under tävlingsdagen finns det tillräckligt med manskap för trafikdirigering.
Anmälning till 112 samt eventuell första hjälp.
2.5 Eventuella provisoriska konstruktioner
Inga höga konstruktioner, några större tält. Orienterarnas rutter styrs med hjälp av snitslade stråk.
2.6 Vilsegång i terrängen Tävlingsterrängerna är på relativt små områden
och begränsas ganska bra av tydliga terrängobjekt. Erfarna orienterare deltar i tävlingen. Via
resultatservice har man kontroll över att ingen lämnar i skogen.
Se punkt 5.3 om eftersökning.
2.7 Elolycksfall. Endast i undantagsfall kommer man i närheten av elektriska ledningar och
datakablar, vilka i huvudsak är nedgrävda i marken. Inga större förbrukningsapparatur används.
Förstahjälps ges på plats. I allvarliga fall kontaktas 112.
2.8 Förgiftningsfall Dricks- och kaffevattnet tas från kommunens
vattenledningsnät, absolut rent vatten.
Första hjälps ges på plats. I allvarliga fall kontaktas 112.
Förgiftningscentralen 09-471977.
2.9 Farliga platser. Tävlingscentralen belägen på en öppen åker. Inga direkt farliga platser
förutom vägen i tävlingscentralens närhet.
Förälder eller annan medföljare ansvarar ändå i första hand för de egna barnets säkerhet och
vistelse på tävlingsområdet.

3. TILLSTÄLLNINGENS PERSONAL SAMT DERAS KONTAKTUPPGIFTER UNDER
TILLSTÄLLNINGEN
Uppgift

Namn,

Tel.nr.

3.1 Tillställningens ledare
Eva-Lotte Myrskog 050-3035744
3.2 Säkerhetsansvarig
Eva-Lotte Myrskog
3.3 Trafik- och parkeringsansvarig
Johan Biskop
050-5672094
3.4 Ansvarig för informering av olycksfall Carina Rönnvall-Berg 050-5862137
3.5 Tävlingscentralen speaker
Stefan Storvall
040-0698436
3.6 Bankontrollant
Måns Åkerblom
040-1832002
3.7 Banläggare
Kenneth Grankull 040-5620281
Jaana Grankull
040-5839209
3.8 Förstahjälpspersonal (2) från Nedervetil förstahjälpsgrupp; Carina Rönnvall-Berg och Ann
Sunabacka.
4. SÄKERHETSARRANGEMANG
Sakutredning över arrangemangen
4.1 Primärsläckningsutrustning i serveringstältet finns pulversläckare och släckningsfilt.
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4.2 Förstahjälpsutrustning och förstahjälpsplats
I tävlingscentralen finns ett förstahjälpstält.
4.3 Samlings- och evakueringsplats
Vid Info i tävlingscentralen.
4.4 Evakueringsrutt från området
Tävlingscentralen är öppen och utan staket.. Med bil kommer
man bort från tävlingscentralerna via infartsväg. Vägar där tävlanden kommer med bil till

tävlingarna medger mötande trafik.
4.5 Intern alarmering. Alarm ges via högtalare på tävlingscentralen, av Stefan Storvall.

5. ÖVRIGT ATT NOTERA
5.1 Parkeringsarrangemang
Parkeringsansvariga skolar in sin personal. Bilparkering huvudsakligen vid vägkanter i
anslutning till TC.
5.2 Tillkännagivande av räddningsplanen och säkerhetsarrangemangen för personalen
• Ansvarspersonerna får funktionärslistan inklusive telefonnummer.
• Räddningsplanen publiceras på föreningens webbsida ikkronan.idrott.fi/tavling
• Räddningsplanen, alarmgivningsinstruktioner samt funktionärslistan ges åt ansvarspersonerna
senast en dag före tävlingarna. Samtidigt får de en introduktion över räddningsplanen
och säkerhetsarrangemangen.
• Ansvarspersonerna bör skola sin personal senast på tävlingsdagens morgon.
• Telefonförbindelserna testas dagen före tävlingarna.
• Förstahjälpsfall och övriga olycksfall anmäls till förstahjälpens ansvarsperson.
• Eldsvåda anmäls till tävlingsledaren Eva-Lotte Myrskog.

5.3 Eftersök av försvunnen
• Om en tävlingsdeltagare inte kommit tillbaka inom 30 min. efter
stängning av målet samlar tävlingens banläggare ihop en sökpatrull och utför eftersökning inom
antaget område. Banläggaren har extra kartor att dela ut till eftersökningspersonerna.
Om eftersöket inte leder till resultat meddelas polisen (tel. 112).

Underskrift och namnförtydligande
Tid och ort: Kronoby den 26.7 2022

Eva-Lotte Myrskog
Tävlingsledare för IK Kronans ÖIDM stafett 30.7 2022 i Kronoby

