RÄDDNINGSPLAN
Malax IF tävling i orientering i Pixne, Malax

1. PUBLIKTILLSTÄLLNINGENS ALLMÄNNA UPPGIFTER
1.1 Tillställningens namn Ekorrstigsfinal 15.6.2022

1.2 Arrangör Malax IF
Kontaktperson: Jenny Finnäs, tävlingsledare
Holmasisvägen 6, 66140 Malax
1.3 Arrangemangsplats
Tävlingen hålls onsdagen den 15.6.2022 vid idrottscentret i Pixne, Malax.
Navigationsadress: Idrottsvägen 2, 66100 Malax
Till tävlingarna finns skyltning från Strandvägen (väg 673), E8, samt
Malaxvägen (väg 679)
1.4 Tidpunkt 15.6.2022 kl. 16-21.

1.5 Utredning över tillställningen.
Orienteringstävling för barn och ungdomar upp till 16 år. Första starten är kl.
18.30 Antalet tävlande väntas ca 100-150. Utöver dem finns ett antal
vårdnadshavare på plats samt arrangörsföreningens funktionärer, ca 20 st.

1.6 Uppskattad publikmängd Se ovan
I tävlingscentralen säljs kaffe och förfriskningar som take-away.
Alkoholutskänkning förekommer inte.

2. TILLSTÄLLNINGENS OLYCKSRISKFAKTORER, PREVENTIVA
ÅTGÄRDER SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL
2.1 Eldsvåda. I tävlingscentralen råder eldningsförbud. I kafeterian är gasgrill
tillåtna.
Primårsläckningsutrustning:

-

Pulversläckare samt släckningsfilt finns i tävlingscentralen. I kafeterian
finns 1 st pulversläckare samt 1 brandfilt. Primärsläckning samt
anmälning till 112.

2.2 Sjukdomsfall. I tävlingscentralen finns en första hjälpstation med 2
personer med sjukvårdsutbildning. Första hjälp ges på plats. I allvarliga fall
kontaktas 112.
2.3 Olycksfall. I tävlingscentralen finns en första hjälpstation med 2 personer
med sjukvårdsutbildning. Vid olycksfall i terrängen bistår allmänna
fältfunktionärer med bärhjälp. Första hjälp ges på plats. I allvarliga fall
kontaktas 112.
2.4 Trafik. Arrangörernas kördirektiv bör ovillkorligt följas.
Parkering är ordnad vid tävlingscentralen.
Räddningsfordon har i alla lägen tillträde till tävlingscentralen.
Tillräckligt med trafikvakter finns vid tävlingscentralen.
2.5 Eventuella provisoriska konstruktioner
Inga höga konstruktioner, några tält används. Orienterarnas rutter styrs med
hjälp av snitsel.

2.6 Vilsegång i terrängen. Tävlingsterrängen är på relativt små områden och
begränsas ganska bra av tydliga terrängobjekt (bl.a. vägar, skidspår). Vid
resultatservicen har man kontroll över att ingen blir lämnad i skogen. Se punkt
5.5. om eftersökning.

2.7 El-olycksfall. Elektriska ledningar och datakablar är antingen dragna högt
ovanför publikens huvuden eller övertäckta.

2.8. Förgiftningsfall. Dricks- och kaffevattnet tas från vattenledningsnätet,
absolut rent vatten. Första hjälp ges på plats. I allvarliga fall kontaktas 112.
Förgiftningscentralen 09-471977

3. TILLSTÄLLNINGENS PERSONAL SAMT DERAS KONTAKTUPPGIFTER
UNDER TILLSTÄLLNINGEN

3.1. Tillställningens ledare: Jenny Finnäs, tel. 050-5283785
3.2 Säkerhets ansvarig: Jenny Finnäs
3.3 Trafik- och parkeringsansvarig: Richard Strandberg, 0405442944
3.4 Ansvarig för informering av olycksfall: Jenny Finnäs.
3.5 I tävlingscentralen speaker: Fredrik Kullberg, tel 044-5411796
3.6 Första hjälp ansvarig: Kristian Forsén

4 SÄKERHETSUTRUSTNING
4.1 Primärsläckningsutrustning Pulversläckare och brandfilt.
4.2 Första hjälputrustning samt förstahjälpplats. Inne i idrottshallen finns
en hjärtstartare.
4.3 Samlings- och evakueringsplats vid info i tävlingscentralen
4.4 Evakueringsrutt från området. Tävlingscentralen är belägen vid
idrottscentret i Pixne. Man kommer med bil till och från tävlingscentralen från
Malaxvägen, längs Pixnevägen och sen Idrottsvägen.
4.5 Intern alarmering. Alarm ges via högtalare på tävlingscentralen av
speakern.

5. ÖVRIGT ATT NOTERA
5.1 Parkerings- och trafikarrangemang. Parkeringsansvarig skolar in sin
personal.
5.2 Tillkännagivande av räddningsplanen och säkerhetsarrangemangen
för personalen. Räddningsplanen finns till påseende på tävlingens
anslagstavla. Ansvarspersonerna får funktionärslistan inklusive
telefonnummer. Räddningsplanen publiceras på föreningens webbsida.
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 har testats före tävlingarna. Förstahjälpsfall och övriga
olycksfall anmäls till förstahjälp

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. Extra kartor för alla
banor skall finnas till handa i tävlingskansliet. Sökpatrullen består av 4-5
erfarna orienterare som har med sig lampor och orienteringsutrustning. Om
eftersöket inte leder till resultat meddelas polisen (tel. 112).

Räddningsplanen skall lämnas in till räddningsverket minst två veckor före offentlig
tillställning.
Räddningsverket skall beredas möjlighet att granska offentliga tillställningens
säkerhetsarrangemang innan tillställningen börjar.

Underskrift och namnförtydligande

Malax 4.5.2022

Jenny Finnäs, Tävlingsledare

