Skrivelse till förening angående arrangemang av tävling under hösten 2020
Bakgrund
Ni erhåller denna skrivelse med anledning av att ni har anmält ert intresse att arrangera en
tävling (Svenska cupen eller SM) under hösten 2020. Till följd av COVID-19 föreligger det
alltjämt en osäkerhet kring huruvida elitserien kan genomföras eller inte.
Folkhälsomyndigheten har delvis lättat på restriktionerna och sina allmänna råd, vilket har
medfört att det i princip är möjligt att anordna tävlingar. Tävlingarna måste dock anordnas
under vissa särskilda förutsättningar. Först om de krav som Folkhälsomyndigheten och RF har
uppställt kan uppfyllas är det tillåtet att arrangera den aktuella tävlingen.
Nedan informeras om vad som gäller kring arrangemang av tävlingar. Det är, som nämnt, en
del krav som måste uppfyllas för att säkerställa att arrangemanget kan genomföras så säkert
som möjligt och för att minimera risken för smittspridning. Dessa krav kan medföra kostnader
för arrangörsföreningen. Vidare krävs att arrangörsföreningen har en god organisation kring
tävlingen som sådan och att det sker en tydlig planering m.m. Dessutom fordras för att
sanktion ska beviljas att arrangörsföreningen upprättar ett särskilt protokoll i vilket det ska
anges hur kraven kommer att uppfyllas och hur det kommer att säkerställas att risken för
smittspridning minimeras (se härom nedan). Protokollet ska därefter godkännas av STU, STF
och RF. STU har dessvärre ingen möjlighet att stötta arrangörsföreningen ekonomiskt,
däremot bistår vi gärna med annan hjälp som vi kan komma överens om.
STU:s fråga till er är om ni trots ändrade förutsättningar och de krav som har ställts upp
fortfarande är intresserade av att arrangera en tävling under hösten 2020.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd
Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att man från och med den 14 juni häver tre av
fem allmänna råd till idrotten. Råden som stryks är att undvika närkontakt, undvika onödiga
resor och att skjuta upp eller ställa in matcher och tävlingar.
De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som fortsatt gäller efter den
14 juni är:
§ Om möjligt vara utomhus
§ Begränsa antal åskådare och undvik trängsel
I praktiken innebär Folkhälsomyndighetens ändringar i råden till idrotten att det från och med
den 14 juni är tillåtet att spela matcher och träningsmatcher, anordna tävlingar och cuper.
Men samtidigt gäller fortfarande regeringens förbud mot folksamlingar med mer än 50
personer. Därmed kommer matcher och tävlingar behöva anpassas till exempel vad det gäller
åskådare.
Läs mer här:
- https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
- https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Inomhusaktiviteter
För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte kan bedrivas utomhus gäller de allmänna
råden för inomhusaktiviteter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt.
Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att
bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten
inomhus.
RF:s tolkning är därmed att även idrott där mycket närkontakt förekommer kan genomföras
efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens råd följs i övrigt.
RF menar samtidigt att idrotter där mycket närkontakt förekommer har ett särskilt stort
ansvar i att utarbeta detaljerade riktlinjer för att minska risken för smittspridning.
Följande krav har uppställts för inomhusaktiviteter:
§ Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
§ Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att
ha god handhygien.
§ Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.
Läs mer här:
- https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/dethargallerforinomhusidrottochnarkontakt
/
- https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/
Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 personer
Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50
personer gäller fortsatt efter 14 juni för alla idrotter.
En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed inte samla fler
än 50 deltagare. Här krävs dock en något längre förklaring för att förstå hela bilden.
En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte en
offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med fler än 50
deltagare för dessa tävlingar. Däremot måste tävlingen genomföras i enlighet med
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
Vid arenor kan det finns bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om
personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en
offentlig tillställning. Däremot räknas besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med
direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, som publik vid
offentlig tillställning.
En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med
tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. För dessa

tävlingar gäller förbudet för offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. I begreppet
deltagare räknas utövare in.
RF har i dialog med Polisen fått klargjort att antalet deltagarna ska räknas som de deltagare
som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet.
§

§

För idrotter som vid tävling har gemensam start innebär det att en arrangör på samma
bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg – så länge
deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp
med deltagare kommer dit.
För idrotter som vid tävling har individuell start innebär principen att om starttiderna
kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet
samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över en dag eller en helg.

Sammanfattningsvis:
§ Om arrangören väljer att ha publik och sälja inträde innebär det att arrangemanget
räknas som en offentlig tillställning till följd av vilket förbudet med fler än 50 personer
gäller.
§ En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte
en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med
fler än 50 deltagare för dessa tävlingar. Däremot måste tävlingen genomföras i
enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
Läs mer här:
- https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojlighetertill-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/
- https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochi
drott/
Riskbedömning
För alla evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före
genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande
åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.
Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte
deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.
Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:
§ Genomför en riskbedömning
§ Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska
komma till evenemanget.
§ God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och
rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i
toalettområden och på matställen
§ Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

För mer information och för användning av tabeller vid riskbedömningen se här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
Särskilt protokoll
För att sanktion ska beviljas måste ett särskilt protokoll utarbetas som har till syfte att
säkerställa att de allmänna råden kan följas och att smittspridningen därigenom kan reduceras.
Protokollet ska innehålla säkerhetsåtgärder och detaljerade föreskrifter för genomförande av
tävlingar och matcher utifrån gällande förbud och rekommendationer. Protokollet ska därmed
bl.a. innehålla följande:
•
•
•
•
•
•

Antal deltagare
Hur det säkerställs att endast symptomfria personer finns på platsen (t.ex. att man
under invägningen och under tävlingsdagen har läkare på plats samt att man tar
temperaturen på utövarna och funktionärerna)
Hur trängsel kan minskas (detta är särskilt viktigt vid invägningen)
Vilka hygienrutiner det kommer att finnas
Hur rekommendationerna kommer att följas före, under och efter tävlingsmomentet
(här gäller även invägning, montering av tävlingsområdet etc.)
Om det kommer att finnas deltagare över 70 år och hur dessa individer kommer att
hanteras i så fall

Se den bifogade power point-presentationen för mer information.

