
 

 
 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 
Postadress: Box 11016, 100 61 Stockholm  |  Leveransadress: Östgötagatan 98D, 116 64 Stockholm  |  Besöksadress: Skansbrogatan 7, Stockholm 

Telefon: 08-699 63 70  |  e-post: office@skyttesport.se  |  www.skyttesport.se 

Org.nr. 802003-1707  |  Bankgiro: 834-7718 

Med anledning av covid-19: 

Svenska Skyttesportförbundets tillfälliga kompletterande tränings-

rekommendationer och tävlingsvillkor.  
 

Uppdatering 27/5: 

Folkhälsomyndigheten har nu gått ut med att idrotten får göra lättnader för tävlingar. Från och 

med 1 juni kan därför tävlingsverksamheten komma i gång igen för skyttesverige. Detta gäller 

barn, ungdomar och vuxna. Dock gäller fortfarande att följa dessa tillfälliga tävlingsvillkor. 

Skytteförening och distrikt/sektioner ska noga överväga riskerna med att arrangera tävling och 

alltid beakta regionala/lokala bestämmelser innan beslut att genomföra tävling tas. Vidare ska 

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vad gäller åtgärder för att minimera risken för 

smittspridning tillämpas. Folkhälsomyndighetens ord: 

”En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, 

måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast 

ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett 

färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.” 

För att arrangera tävling 

Att tänka på för arrangör: 

▪ Tävling ska hållas i mindre omfattning 

▪ Se till att tävlingar i största möjliga mån hålls utomhus. Således även ceremonier och andra 

samlingar kopplade till tävlingen (undvik helst ceremonier helt). 

▪ Det ska finnas goda möjligheter till att tvätta händer med tvål och vatten eller tillgång till 

handsprit för alla. 

▪ Anläggningen ska vara upplagd på ett sätt att folk håller avstånd till varandra. Köbildningar 

och folksamlingar ska i största möjliga mån undvikas. 

▪ Erbjuds servering ska den helst vara utomhus, vid inomhusservering ska varje person ha 

tillgång till 10 m².  

▪ Omklädning bör inte förekomma inomhus på tävlingsarenan. 

▪ För att minska trängsel bör starttider spridas ut. 

▪ Skapa möjlighet för aktiv att betala tävlingsavgift i förväg eller via Swish på plats. 

▪ Sätt upp allmänna råd om att hålla god hygien. 

▪ Se till att toaletter städas regelbundet. 

 

Att tänka på för aktiv: 

▪ Rengöring av tryckanordningar och knappar på monitorer mellan varje skjutlag måste 

utföras. 

▪ Betalning av tävlingsavgiften i förväg eller via swish/banköverföring. 

▪ Ha koll och ta hand om egna tillhörigheter så att ingen annan behöver detta. 

http://www.skyttesport.se/
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Att tänka på för alla: 

▪ Bara friska (symptomfria) personer deltar under arrangemanget. Har man varit sjuk, gäller 

två dagar utan symptom för att deltaga. 

▪ Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning. Avstånd överlag bör hållas. 
 

Om alla hjälps åt och ser till att detta ramverk följs, kan vi hålla tävlingar igång och samtidigt inte öka 

smittspridning av virus. Det gäller att alla tar eget ansvar och agerar under sunt förnuft. 

Mer om de allmänna råden 

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
 

Vi kommer löpande uppdatera detta regelverk i takt med att Myndigheter och Regeringen förändrar 

sina rekommendationer. 

Specialidrottsförbunden har ett ansvar att utarbeta föreskrifter för hur man kan genomföra 

respektive verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med myndigheternas förbud, föreskrifter 

och rekommendationer. Skyttesportförbundets ramverk (tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor) är 

fastställt av förbundsstyrelsen och gäller från och med 14/6–2020 (uppdaterat 2/11–2020, den 

24/11–2020, den 14/12–2020, den 22/1–2021, den 8/2–2021, den 28/2-2021, den 29/4-2021 samt 

den 27/5-2021) och gäller tillsvidare. 

http://www.skyttesport.se/
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/folkhalsomyndighetenharbeslutatomnyanationellaallmannarad.vadinnebardeforidrotten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5da13979cd774f33ae44527f442221bd/andring-foreskrifter-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-gallerfrom-2020-12-14.pdf

