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INFÖR UPPSTART AV TÄVLINGSVERKSAMHETEN HT20

Den 29 maj kom Folkhälsomyndighetens nya rekommendation för idrottstävlingar, vilken tillåter
tävlingar för såväl ungdomar som vuxna och den 13 juni hävdes rese-restriktionerna inom Sverige.
Från och med den 14 juni lättade Folkhälsomyndigheten på restriktionerna om att undvika
närkontakt inom idrotten.
Möjligheten att arrangera tävlingar samt kursverksamhet gäller emellertid med stora begränsningar,
till exempel att allmänna sammankomster med mer än 50 personer inte är tillåtna. En av
anledningarna till de hårda restriktionerna är att det är nya konstellationer som träffas, till skillnad
mot träningar där det mer eller mindre är samma personer som träffas återkommande.
Alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer är förbjudna
Regeringens beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än 50 personer gäller även efter den 14 juni. Detta för att minska risken för smittspridning.
Även om tävlingen inte är att klassa som en allmän sammankomst då den genomförs utan publik ska
förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 50 personer vara vägledande för all
verksamhet inom Svensk Gymnastik och så även för SDF Svenska Drillförbundet.
Förutsättningar för Drilltävlingar samt Kursverksamhet med rekommendationer
Inför varje tävling och utbildning ska det uppföras ett säkerhetsprotokoll med säkerhetsföreskrifter
för genomförande av tävling/utbildning, utifrån gällande råd och rekommendationer.



Säkerhetsprotokoll för tävling mailas in till tävlingskommittén för godkännande på
tavling@drill.se
Säkerhetsprotokoll för utbildning skall mejlas in till KUB för godkännande på
utbildning@drill.se

Säkerhetsprotokollet hittar du i separat fil på vår hemsida under Dokumentbanken
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Följande gäller för tävlingar samt utbildningar som ska genomföras efter den 14 juni:
• Det får vara maximalt 50 personer samtidigt i varje tävlingshall eller utbildningshall dvs. har du tex.
en tävlingshall och en uppvärmningshall får det vara max 50 personer i varje hall under tävlingen. Det
inkluderar de tävlande, ledare/tränare, domare och funktionärer.
• Tävling/klass/utbildning kan till exempel genomföras på förmiddagen med totalt 50 personer och
nästa tävling/klass/utbildning kan sedan genomföras på eftermiddagen. Det ska vara rimlig tid med
paus mellan tävlingarna/klasserna/utbildningen om det behövs säkerställas rengöring av
sanitetsutrymmen och annat som behöver rengöras.
• Det är inte tillåtet att ha publik på tävlingarna/utbildningarna
• Håll avstånd – trängsel ska undvikas för samtliga i anläggningen (se till att avstånd kan hållas där
köer uppstår).
Riktlinjer till tävlingsarrangörer samt kursarrangörer:
• Uppmana alltid alla tävlande/tränare/domare/funktionärer att stanna hemma vid minst
sjukdomssymptom.
• Sätt upp Folkhälsomyndigetens affisch ”Undvik att bli smittad och att smitta andra” runt om i
tävlingsanläggningen https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/u/undvik-att-bli-smittad-och-att-smitta-andra-affisch-a4/.
• Vid ankomst till tävlingsanläggningen/utbildningen, se till att endast en ledare/tränare går in och
anmäler ankomst. Aktiva väntar utanför.
• Ge alla föreningar egna uppsamlingsplatser/omklädningsrum i anläggningen för att undvika
närkontakt med andra föreningar under träning och tävling.
• Se till att avstånd kan hållas mellan föreningar vid uppvärmning och förträning.
• Se till att avstånd hålls vid klädkontroll, dvs. kontroll av skor och stav.
• Inga defileringar ska genomföras, speakern kan istället ge en kort presentation av deltagarna vid
tävling.
• Ingen in-defilering till prisutdelning vid tävling kommer att genomföras. Det är enbart 1:a pris, 2:a
pris samt 3:e pris som kommer att kallas in till en prisutdelning och få sitt pris. Inga kramar eller
handskakningar vid prisutdelningen.
• Städa extra på toaletter och ytor som många tar i.
• Uppmana de tävlande/kursdeltagare att inte dela vattenflaskor och/eller skydd med varandra.
• Se till att det finns tillgång till handtvätt, handsprit i varje omklädningsrum, i
tävlingshall/utbildningshall och ev. uppvärmningshall. Det är av stor vikt att ni uppmanar till god
handhygien.
• Se över rutinen i cafeterian. Undvik självservering, ha inplastade smörgåsar alt. överväg att inte ha
någon cafeteria.
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• Det är viktigt att funktionärerna är väl förberedda och känner sig trygga med sina
uppgifter/rutiner. Se därför till att ge ut information i god tid innan tävlingen.
• Om en funktionär är sjuk/uppvisar symptom eller av annan anledning behöver stanna hemma
måste ni säkerställa att det finns andra som kan hoppa in istället.
• Se till att avstånd mellan funktionärer/domare kan hållas.

Svenska Drillförbundet SDF är väl medvetna om att vi står inför en tuff utmaning i Coronapandemins
spår men vi är ändå övertygade om att vi som sport skall ta oss igenom detta och kunna arrangera
tävlingar/utbildningar utifrån ovannämnda riktlinjer på ett professionellt och säkert sätt för våra
utövare.
Vi är också övertygade om att kan vi sköta detta på ett säkert sätt så kommer våra aktiva kunna visa
upp och tävla med sina program som de kämpat med på sina träningar. Vi kommer också att kunna
bedriva vår kursverksamhet så att vår sport även under denna säsong går framåt i utvecklingen.
Allt för sportens utveckling om än det sker under begränsade former.
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