Förtydligande av riktlinjerna gällande Covid-19 – uppdaterat 2020-04-29
Gällande 50-personersregeln:
Vid träning och match
Max 50 personer på och runt planen.
Inklusive spelare och ledare.
För anläggningar med stora ytor och flera planer där träningar sker samtidigt, kan dessa anses vara
olika aktiviteter. Men det är viktigt att varje förening ser till att trängsel mellan människor undviks.
I tillägg är SvFF:s uppdaterade rekommendation att samtliga föreningar i distriktet uppmanar
intresserad publik att avstå från att komma till de matcher som spelas.
Se sida 2 i detta dokument, för kompletterande info.

Gällande hur ”närområdet” ska tolkas i samband med träningsmatcher:
Benämningen ”närområde” är såklart svårt att exakt definiera.
Men en bra utgångspunkt är att närområdet är inom den egna eller intilliggande kommuner.
Sedan kan det självfallet skilja en del beroende på var föreningen ligger rent geografiskt. Det är
givetvis lättare för lag i större tätorter att hitta motståndare lokalt än för föreningar i ”utkant” av
distriktet.
En annan viktig sak att bära med sig är FHM:s rekommendation att ”onödiga resor bör undvikas”. Vi
bör således alltid ställa oss frågan: Är den här resan verkligen nödvändig just nu?
Vid frågor går det under kontorstid finns alltid 054-770 71 00 öppet att ringa.

Gällande genomförande av träningsmatcher:
FHM skriver att träningsmatcher för ungdomar kan genomföras under förutsättning att de utgår från
den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.
Vid genomförande av matcher är det enligt FHM viktigt att:
• bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
• det finns goda möjligheter att tvätta händerna
• trängsel mellan människor undviks
Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med över 50 deltagare.
Det är arrangören som ansvarar för att FHM:s direktiv följs.
Om rekommendationerna inte går att följa, skall aktiviteten ställas in.
Om det framkommer att FHM:s rekommendationer inte följs i Värmland, kommer verksamheten
återigen stängas ner.

Gällande föreningens/arrangörens ansvar:
Med ”Förening” avses hela föreningen, från styrelse till ledare och övriga medlemmar.
Alla i samhället är skyldiga att respektera FHM:s rekommendationer och hjälpa till så de efterföljs.

Underlag och info gällande 50-personersregeln vid träning och match
Den 27 mars beslutade regeringen om en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar. Det sattes en maxgräns på 50 deltagare.
Då det är en tillfällig ändring i ordningslagen är det polismyndigheten som ser till att den efterlevs.
Polismyndigheten definierar deltagare vid en offentlig tillställning som åskådare och räknar där inte
in spelare, ledare och funktionärer.
Det är således det polisen kan ingripa emot.
Folkhälsomyndigheten har med anledning av detta gått ut med ett solklart förtydligande.
Deras rekommendation gäller max 50 personer vid en sammankomst oavsett vilken typ det är,
inklusive spelare, ledare och funktionärer. Således ingen som helst skillnad på match eller träning.

SvFF:s uppdaterade riktlinjer gällande publik på barn- och ungdomsmatcher
Svenska Fotbollförbundet har uppdaterat sina riktlinjer för svensk fotboll under coronaepidemin.
Nytt är att SvFF rekommenderar samtliga föreningar att uppmana intresserad publik att inte komma
till matcherna.
Det förbud som finns mot deltagare vid offentliga tillställningar medger visserligen upp till 50
åskådare, men SvFF rekommenderar ändå Sveriges fotbollsföreningar att tydligt uppmana alla –
förutom personer som är direkt nödvändiga för att genomföra arrangemanget – att avstå från att
närvara vid de matcher som arrangeras.
Anledningen är att helt utesluta risken för att för många personer samlas kring en match, och att
arrangörerna ska slippa svåra gränsdragningar och bedömningar. Ofta spelas t ex flera matcher, med
olika arrangerande föreningar på samma anläggning, vilket kan innebära att svårhanterade
situationer i förhållande till förbudet uppstår.
I grunden handlar naturligtvis allt om att så långt det är möjligt förhindra smittspridning – och färre
personer närvarande runt en match innebär rimligtvis en lägre risk.
Vi har en skyldighet att förvalta den möjlighet att spela barn- och ungdomsmatcher – som vi trots
rådande läge har fått förtroendet att göra – med största tänkbara ansvar. Självklart är det tråkigt för
många föräldrar, släktingar och vänner att missa barnens matcher, men det är en i sammanhanget
rimlig och nödvändig uppoffring som vi alla bör acceptera.

Vi passar på att upprepa att:
Om FHM:s rekommendationer inte kan följas ska aktiviteten ställas in.
Detta gäller träningar såväl som träningsmatcher.

Att tänka på:
Beakta alltid Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer angående idrott, bl.a. följande:
 Den som är sjuk, även med milda symptom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två
dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 Ha gärna samlingar utomhus, gäller både match och träning
Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.
 Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. Något som är än viktigare
än vanligt.
 Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

