Klartecken för
matcher och tävlingar
för seniorer
29 maj 2020

Myndighetsbeslut utifrån
smittspridningsläget
Besluten gäller från den 14 juni

Fram till dess gäller nuvarande beslut

Ansvar att tillsammans begränsa smittspridningen, utifrån
gällande förbund, allmänna råd och rekommendationer

Förbud mot allmänna
sammankomster och
offentliga tillställningar för
fler än 50 deltagare
Från polisens hemsida:
• Vid ett fotbolls- eller
hockeyevenemang räknas endast
publiken, inte idrottare och tränare,
som deltagare. Vid motorsporttävlingar
räknas endast publiken, inte föraren
och dennes team, som deltagare. Vid
teaterföreställningar och konserter
räknas endast publiken, inte
ensemblen eller bandet, som
deltagare. Det eftersom det är
publiken som utgör den större
folksamlingen.

• När det gäller vissa idrottsevenemang
till exempel motionslopp, där den
huvudsakliga folksamlingen består av
de som utövar idrotten, inräknas i
begreppet deltagare både publiken
och löparna.

• Vid tveksamhet – kontakta polisen

Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna
råd - idrottsföreningar
Till och med 13 juni:

Från och med 14 juni:

För att undvika spridningen av covid-19 bör
idrottsföreningar

För att undvika spridningen av covid-19 bör
idrottsföreningar

1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks,

1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks,

2. när det är möjligt hålla träningar och andra
idrottsaktiviteter utomhus,

2. när det är möjligt hålla träningar och andra
idrottsaktiviteter utomhus,

3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och
cuper,

3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och
cuper,

4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt
undvika trängsel, och

4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt
undvika trängsel, och

5. se till att onödiga resor i samband med
idrottsutövande undviks.

5. se till att onödiga resor i samband med
idrottsutövande undviks - SE NÄSTA BILD

5. se till att onödiga resor i
samband med
idrottsutövande undviks
Från Folkhälsomyndighetens hemsida:
Nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott
på elitnivå tillåts.

Andra idrottstävlingar som innebär att tävlande och
funktionärer behöver resa längre sträckor över landet kan
bara arrangeras ifall nuvarande reserestriktioner hävs.
Från RF:

Förutsätter utifrån information från Folkhälsomyndigheten
att en ändring sker före den 14 juni.

Tävlingsverksamhet – vad
gäller då efter den 14 juni?
Idrottsföreningar bör:

Folkhälsomyndighetens generella råd

• när det är möjligt hålla träningar och
andra idrottsaktiviteter utomhus, och

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte
delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och
med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man
under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

• begränsa antalet åskådare eller på
annat sätt undvika trängsel.
Alla verksamheter i Sverige bör:
• vidtar lämpliga åtgärder för att hindra
smittspridning

Alla personer bör:
• hålla avstånd till varandra

• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före
och efter aktiviteter.
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som
kan överföra saliv.
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller
handsprit och uppmana till god handhygien.

• Information om allmänna hygienråd.

Varje SF har ett stort ansvar
för sin tävlingsverksamhet
• Vilka tävlingar får genomföras?
ꟷ Utarbeta protokoll med säkerhetsåtgärder och detaljerade föreskrifter
för genomförande av tävlingar och matcher utifrån gällande förbud och
rekommendationer.
ꟷ Åtgärdsplan för hur arrangörer aktivt kommer att bidra till att motverka
folksamlingar i samband med matcher och tävlingar.

• Vilka tävlingar och i vilket omfång kan genomföras?
• Hur säkerställs att smittade personer stannar hemma?
• Hur undviks trängsel före, under och efter?
• Stöd föreningarna i att försöka göra rätt.

RF:s roll
• Stödja SF i bedömningen av hur
tävlingsverksamhet kan bedrivas utifrån
nuläget

• Fortsätta dialogen med
Folkhälsomyndigheten och andra
myndigheter

corona@rfsisu.se

