
 

Inställda, flyttade och begränsade tävlingar – 

senaste nytt om coronaviruset  

Under onsdagen beslutade regeringen att allmänna sammankomster med över 500 personer 

förbjuds. För svensk orientering innebär det att ett antal tävlingar ställs in eller skjuts på 

framtiden samt att tävlingar på olika vis begränsas.  

Uppdaterad: 14 MAR 2020 12:58 

Coronaviruset sprider sig i samhället och under torsdagen träffades den svenska 

idrottsrörelsen för att diskutera vilka konkreta effekter regeringens beslut och myndigheternas 

rekommendationer får för vår verksamhet. 

Syftet med regeringsbeslutet gällande allmänna sammankomster, vilket gäller tills vidare i hela 

Sverige från 12 mars, är att hindra, minska och begränsa smittspridningen. Detta upprepade 

Riksidrottsförbundet (RF) flertalet gånger under torsdagens möte. Det betonades även att 

regeringens beslut inte är en rekommendation. Arrangörer som inte följer beslutet riskerar böter 

eller fängelse i upp till sex månader. 

Exakt hur varje idrottsförbund agerar kommer RF inte att lägga sig, istället uppmanas till att låta 

sunt förnuft råda i respektive idrottsförbund. 

Svenska Orienteringsförbundets styrelse har under torsdagskvällen fattat ett antal beslut med 

anledning av det uppkomna läget. Utgångspunkten i diskussionerna har hela tiden varit att hindra, 

minska och begränsa smittspridningen och nyckeln är att vi tills vidare begränsar våra 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/


arrangemang till mindre, lokala sammankomster. Resande bör generellt hållas nere, liksom 

situationer där deltagare kommer tätt inpå varandra. 

Samtliga arrangörer som har tävlingar inplanerade under mars och april bör räkna med att 

nedanstående gäller. Även arrangörer för tävlingar längre fram bör ta höjd för att läget kan vara 

besvärligt. 

Följande har Svenska Orienteringsförbundets  

styrelse beslutat den 12 mars 

Gällande tävlingar på alla nivåer: 

• Ingen tävling bör ha fler än 300 tävlingsdeltagare. 

Kommentar: Det tak om max 500 personer som regeringen beslutat om inkluderar 

samtliga som träffas; aktiva, ledare, föräldrar, funktionärer och så vidare. En 

ansvarstagande arrangör fokuserar inte på hur man bäst kan maximera antalet starter inom 

de nya ramarna. Fokus bör istället ligga på vad som kan göras för att hindra, minska och 

begränsa smittspridning. 

Många förslag har på olika håll framförts kring hur vi trots smittspridningen skulle kunna 

tävla utan att riskera vidare smittspridning. Det har talats om mindre risker för att 

orientering sker utomhus, det har framförts idéer om ”uppdelade tävlingar” och utdragna 

startlistor. RF är tydligt med att det inte ska göras någon skillnad mellan inne- och 

utesporter och det är i dag ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva utanför 

kroppen. Och återigen; fokus nu ska ligga på att minimera smittspridning, inte på att 

maximera antalet deltagare i en orienteringstävling. 

• Tävlingarna är tills vidare endast öppna för aktiva som bor i aktuellt distrikt, för 

aktiva som bor i närhet till tävlingen och för aktiva som representerar en klubb i 

aktuellt distrikt. 

Kommentar: Vi utgår ifrån att våra medlemmar beaktar det övergripande syftet (att 

undvika många och långa resor för att minimera risken för smittspridning) och utifrån sin 

situation och vägledning ovan fattar rätt beslut gällande vilka tävlingar som är aktuella att 

delta på. 

• Generellt avråds från anmälan på plats. 

Kommentar: Är arrangören helt säker på att det inte finns någon risk att arrangemanget 

blir för stort kan anmälan på plats fungera. 

• SOFT uppmanar distrikten att fundera kring tävlingar och resande. Kan distriktet 

arrangera fler och mindre tävlingar för att minska resandet och antalet tävlande per 

tävling? 

• SOFT uppmanar alla arrangörer att noga beakta de allmänna råd för minskad 

smittspridning som Folkhälsomyndigheten ger - läs mer HÄR! 

Kommentar: Här är några konkreta råd till arrangörer: Underlätta för deltagare att hålla en 

god handhygien. Se till att det inte skapas täta folksamlingar. Låt deltagarna duscha 

hemma. Arrangera utan marka och annan försäljning på arenan. 

Uppdatering 14/3: Folkhälsomyndigheten har nu också publicerat information och 

riskbedömningsverktyg för arrangörer - klicka HÄR! 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

