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Orkumótið í Eyjum
Orkumótið í Eyjum hefur verið haldið frá árinu 1984 og verður engin undantekning á því í ár. Mótið
verður haldið 23.-26. júní eins og áætlað var en með þeim fyrirvara að ekki komi upp bakslag í
aðgerðir almannavarna. Framkvæmd og skipulag mótsins er unnin í nánu samráði við aðgerðastjórn
almannavarna og farið eftir því í einu og öllu sem þau leggja til. Von er á tæplega 1000 iðkendum og
er mótinu skipt upp í 3 styrkleikaflokka. Hvert lið spilar 3 leiki fimmtudag og föstudag, 4 leiki á
laugardegi. Við spilum leikina á 16 völlum á 4 stórum grasvöllum ásamt hálfri knattspyrnuhöll.
Íþróttasvæðið er stórt og því mun fólk dreifast umtalsvert bara af þeirri ástæðu.
ATH! Aðgerðaráætlunin getur breyst ef aðstæður í þjóðfélaginu breytast.

Herjólfur
Herjólfur OHF vill koma eftirfarandi á framfæri til gesta sinna yfir fótboltamótin:
Handsprittistöðvar eru til takst á öllum starfstöðvum okkar. (Landeyjahöfn, Vestmannaeyjum og
um borð í ferjunni)
Ef þess er óskað er hægt að nálgast hanska og grímur í kaffiteríu ferjunnar.
Við hvetjum viðskiptavini okkar til þess að notast við örgjörvann á greiðslukortum eða notast við
símann til þess að greiða fyrir annaðhvort veitingar um borð sem og fargjöld og sleppa reiðufé.
Hvetjum við farþega til þess að fá brottfaraspjöld sín send í símann (prenta heima, eða sína
brottfaraspjöldin í símanum) í stað þess að fá þau útprentuð á afgreiðslustöðvum.
Munum að reyna eftir bestu getu að halda góðri fjarlægð frá næsta manni.
Ef einhverjar spurningar vakna, má endilega hafa samband við afgreiðslu Herjólfs í síma 481-2800.
Herjólfur ohf leggur mikla áherslu á að gæta ítrustu varkárni vegna veirunnar og vill taka og sýna
samfélagslega ábyrgð vegna málsins. En til þess þurfa allir að hjálpast að.

Afhending mótsgagna - gjafir
Afhending mótsgagna fer fram á bryggjunni við komuna til Eyja. Hvert félag sendir einn fulltrúa til
starfsmanns sem stendur hjá rútunum á bryggjunni.
Þeir sem vilja fá skutl frá bryggju í gistingu og öfugt við brottför þurfa að láta vita með því að senda
póst á siggainga@ibv.is í síðasta lagi 18. júní.
Gjafir verða afhentar í félagsheimili ÍBV í Týsheimilinu og biðjum við 1-2 fulltrúa frá hverju liði að
sækja þær fljótlega eftir komuna til Eyja, við verðum með poka þannig að þeir geta skipt því upp á milli
liða á staðnum.
Þátttökupeningar verða afhentir með mótsgjöfum og biðjum við þjálfara/fararstóra að dreifa þeim
til keppenda að móti loknu.

Gisting
Gisting á mótunum fer aðallega fram í skólum Sveitarfélagsins, ásamt nokkrum öðrum minni
gististöðum. Fjölgað verður á vöktum og mikið lagt upp úr því að þrífa snertifleti og passa uppá að
fjöldatakmarkanir séu virtar. Foreldrar mega ekki koma inn á gististaði, aðeins þeir sem gista með
iðkendum (þeir sem eru með armband). Skólunum verður skipt upp í svæði þar sem hvert svæði
notar ákveðinn inn/útgang, ekkert sameiginlegt rými.

Knattspyrnan
Áhorfendasvæði við knattspyrnuvellina verða hólfuð niður og geta verið 150 gestir í hverju hólfi. Við
hvert hólf þurfa áhorfendur að skanna QR kóða og skrá sig með nafni, kennitölu og símanúmeri. Sér
aðkoma verður að hverju hólfi fyrir sig til að koma í veg fyrir að hólfin skarist. Foreldrar geta komið og
horft á barnið sitt keppa, eftir leik verða þeir að yfirgefa svæðið til að hleypa foreldrum barna í næsta
leik að. Mótið verður sett upp þannig að liðin mæta til leiks, spila sína leiki og fara svo af
keppnissvæðinu. Þannig að annað hvort spila þau alla sína leiki fyrir hádegi eða eftir hádegi.
Keppt verður á Týsvelli (4 vellir), Þórsvelli (4 vellir), Hásteinsvelli (4 vellir), Helgafellsvelli (2 vellir) og
Herjólfshöll (2 vellir).
Rúta mun ganga á milli svæða líkt og í fyrra á matmálstímum.

Matur - grill
Morgunmatur, hádegismatur og kvöldmatur hefur verið í boði á mótunum, í stórum samkomusal.
Vegna þátttökufjölda fá félögin úthlutað tímasetningum í mat og eru þau beðin um að virða hann.
Foreldrar mega ekki koma inn í samkomuhúsið, aðeins liðsstjórar fylgja keppendum í mat.
Ís/frostpinni sem keppendur hafa fengið á kvöldvöku verður afhentur eftir kvöldmat á
föstudeginum.
Grillveisla sem verið hefur eftir úrslitaleik mótsins verður með sama sniði og venjulega nema fjölgað
verður grillstöðvum, félögin fá að vita fyrir mót á hvaða stöð þau eiga að fara, aðeins 1-2 fullorðnir
mega koma með hverju liði (þeir sem eru með armbönd), foreldrar geta ekki komið.

Setning - kvöldvaka - lokahóf
Setningin/skrúðganga vegna fjöldatakmarka fellur skrúðganga og setning niður.
Kvöldvakan verður með óbreyttu sniði, skemmtiatriði í íþróttahúsinu, aðeins 1-2 fullorðnir mega
koma með hverju liði (þeir sem eru með armband), foreldrar geta ekki komið.
Lokahóf verður með óbreyttu sniði í íþróttahúsinu að móti loknu, aðeins 1-2 fullorðnir með hverju liði
(þeir sem eru með armband), foreldrar geta ekki komið.

Landsleikur - úrslitaleikur
Landsleikirnir verða tveir á Hásteinsvelli líkt og undanfarin ár, en núna verða þeir spilaðir á
sitthvorum tímanum. Félögunum verður skipt í tvo hópa sem mæta á sitthvorn leikinn og hvetja sína
leikmenn á meðan hinn helmingurinn verður á kvöldvöku. Í ár óskum við eftir því að það komi einn
fullorðinn frá hverju félagi og sæki búning fyrir sinn keppanda og að keppendur mæti tilbúnir í búning
30 mín fyrir leik í íþróttasalinn í Týsheimilinu, þar fara keppendur í myndatöku og hitta þjálfara. Aðeins
1-2 fullorðnir mega koma með hverju liði á leikinn (þeir sem eru með armband) en að auki ætlum við
að leyfa foreldrum þeirra sem spila leikinn að koma og horfa á, aðrir foreldrar geta ekki komið.
Leikurinn verður sýndur í beinni á ÍBV TV. Áhorfendasvæðinu verður skipt upp í sóttvarnarhólf, félögin
fá að vita fyrir mót í hvaða hólfi þau eiga að vera.
Úrslitaleikurinn verður með hefðbundnu sniði á Hásteinsvelli en aðeins stuðningsmenn þeirra
félaga sem keppa leikinn geta mætt og horft á. Leikurinn verður sýndur beint á ÍBV TV.

Bátsferð - kvöldsigling
Bátsferð fyrir þátttakendur verður með hefðbundnu sniði þar sem siglt verður með bátnum Halkíon
frá Rib Safari, aðeins 1-2 fullorðnir mega koma með hverju liði (þeir sem eru með armband), foreldrar
geta ekki farið með.
Kvöldsigling sem verið hefur fyrir þjálfara/fararstjóra fellur niður í ár vegna aðstæðna.

Fararstjórafundur
Það verður enginn fararstjórafundur, við munum koma öllum upplýsingum á tengiliði í gegnum
tölvupóst og setja inn á heimasíðu mótsins www.orkumotid.is ásamt Facebook síðu mótsins.
Ef það vakna einhverjar spurningar fyrir mót eða á meðan mótinu stendur þá getið þið sent póst á
siggainga@ibv.is

Sund
Búið er að aflétta öllum takmörkunum í sundlaugum. Þrif og sótthreinsun aukin í búningsklefum.
Sundlaugin er opin virka dag til kl. 21:00, við ætlum að prófa að hafa skráningu í sund þ.e.
fararstjórar skrá sitt lið í "lifandi skjal" sem við komum til með að senda í tölvupósti og deila á
Facebook síðu mótsins.

Fararstjórar
Aðeins fararstjórar/liðsstjórar sem eru með armband geta fylgt keppendum í gistingu, mat og á
kvöldskemmtanir. Í tímanum á milli geta keppendur verið í umsjón annars aðila.

Foreldrar
Foreldrar geta komið og fylgst með leikjum barna sinna en eftir leik þá eru þau beðin um að yfirgefa
áhorfendasvæðið.
Foreldrar geta ekki komið inn á gististaði, í mat, á landsleik, á úrslitaleik eða á kvöldvöku.

Veitingasala
Veitingasala á vegum félagsins verður við hvern völl.

Nesti á milli leikja
Ekki verður hægt að gefa keppendum nesti á milli leikja í gistingunni þar sem ekkert sameiginlegt
rými verður þar. Við mælumst því til þess að þið útbúið nestið ykkar þannig að hægt sé að sitja úti og
borða.

Nafnalistar
Öll félög verða að skila inn nafnalista með kennitölum og símanúmerum (hjá stelpunum þarf
símanúmer foreldra) allra þeirra sem munu á einhverjum tímapunkti vera með armband á vegum
mótsins. Ef liðsstjórar eru að skipta með sér verkum eða eru með vaktarplan þá þurfum við að vita
hvenær hver fylgir stelpunum. Þessum gögnum verður eytt 2 vikum eftir að mótinu lýkur.

Grunur um covid-19 smit
Ef grunur leikur á covid-19 smiti í gistingu á vegum mótsins, hafið strax samband við mótsstjórn.

Sóttvarnir
Fjölgað verður á vöktum í gistingu, mat, veitingasölu og afþreyingu með meiri áherslu á þrif og
sótthreinsun á snertiflötum. Allur búnaður verður þrifinn reglulega. Sprittstöðvum verður komið upp
og gott aðgengi fyrir handþvott. Við erum öll almannavarnir, verum með spritt í vasanum.

Samfélagssáttmáli
– í okkar höndum
Tryggjum góðan árangur áfram og gerum samfélagssáttmála. Sáttmála sem gildir í vor og sumar og
við munum öll virða.
Þvoum okkur um hendur
Sprittum hendur
Munum 2 metra fjarlægð
Sótthreinsum sameiginlega snertifleti
Verndum viðkvæma hópa
Hringjum í heilsugæsluna ef við fáum einkenni
Tökum áfram sýni
Virðum sóttkví
Virðum einangrun
Veitum áfram góða þjónustu
Miðlum traustum upplýsingum
Verum skilningsrík, tillitssöm, kurteis og styðjum hvert annað
Við erum öll almannavarnir – og verðum það áfram
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