
Bestämmelser vid Veteran VM 2021 21-24 oktober
Samtliga deltagare måste ha en ansvarig coach. Det behöver inte vara ordinarie 

tränare men det ska tydlig framgå vem som ansvarar och coachar respektive 

aktiv under resan.  

1. Anmälan
- Klubbtränaren nominerar genom mejl de aktiva som hen vill ska tävla samt 

ansvarig ledare på tävlingen till landslagschef och bifogar till 

förbundstränaren.

- Veteranansvarig godkänner deltagande och återkopplar till klubbtränare.
- Klubbtränaren anmäler till Veteranansvarig genom de officiella dokumenten 

som finns under respektive tävling på ijf.org och döper om dokumentet till 

klubb

+ tävlingsortens namn (ex. Enighet, Coimbra). Fyll även i antalet test som 

behövs göras på plats.

- Information om klubbtillhörighet, viktklass och godkännande om deltagande 

på tävlingen skrivs direkt i mejlet.

- Anmälan skickas till anders.karlsson@judo.se senast 2 september innan 

första aktuella deadline i inbjudan.

- Anmälan som skickas efter 2 september faller under andra deadlinen skickas 

till anders.karlsson@judo.se senast den 1 oktober.

- Samtliga kostnader för PCR tester, resor samt boende bekostas av den 

aktive/klubben. Boende kostanden samt eventuella kostnader på plats 

faktureras hemklubben direkt i samband med anmälan.

2. Covid-19 manager
- Covid-19 manager utses av veteranansvarig. Ifall veteranansvarig närvarar 

som observatör är hen covid-19 manager.

- Covid-19 managern ansvarar för att ladda upp de av IJF önskade dokument 

så som PCR-test och Declaration of Honor på IJFs platform innan ankomst 

av aktiva och tränare.



- Klubbtränaren ansvarar för att delge Covid-19 manager de

nödvändiga dokumenten för sina aktiva senast 2 dagar innan resan startar. 

Ev. PCR-test skickas senare.

- Klubbtränaren ansvarar för att sina aktiva fyller i eventuella inreseformulär.
- Covid-19 manager genomför ackrediteringen, har kontakten med 

organisatören samt hämtar ut ackrediteringskorten efter test och isolering. 

Om lottning sker live deltar covid-19 manager.

- Den extra kostnad för Covid-19 manager fördelas lika mellan deltagarna 

och med stöd från veteranbudgeten.

3. Vid fall av Covid-19
- Vid bekräftat fall av covid-19 följs IJF Covid-19 protokoll och IJF:s 

regleringar.

- Vid bekräftad covid-19 står klubben/aktiva för ev. omkostnader vid 

isolering, förändrade restider etcetera.




