
Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och 
rekommenda9oner avseende träning, 
matcher, cuper och läger under covid-19

Uppdaterat 2021-09-29



  
  
  
 

Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och 
rekommendationer avseende träning, matcher, 
cuper och läger under covid-19  
 
Dessa riktlinjer och rekommendationer gäller fr.o.m. 2021-09-29 och tillsvidare. Nya 
beslut och uppdateringar kan ske med kort varsel och publiceras på innebandy.se. 

 
Allmänt 
Dessa riktlinjer är framtagna för att underlätta för Specialdistriktsförbund (SDF), 
föreningar och utövare i Svensk Innebandys verksamhet.  
 
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om lättnader i flera av de 
restriktioner som påverkat samhället och idrotten under lång tid. SIBF har för att så långt 
det är möjligt minska risken för utbrott av covid-19 i lag och därmed påverkan på 
tävlingsverksamheten valt att under en tid framöver behålla en del rekommendationer 
och riktlinjer. 
 
För ovaccinerade över 18 och som av medicinska skäl inte har avråtts från vaccination 
gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd att vidta försiktighetsåtgärder enligt nedan 
för att undvika att själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19: 
1. hålla avstånd till andra människor. 
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer 
som är 70 år och äldre. 
 
SIBF följer beslut och rekommendationer från svenska myndigheter. Nya beslut och 
rekommendationer kan komma med kort varsel. SIBF fokuserar på att bidra till minskad 
smittspridning och uppmanar alla att hålla sig uppdaterade om myndighetsbeslut eller 
rekommendationer ändras. 

 
Symtom på covid-19 

Du kan ha ett eller flera av följande symtom 
• hosta  
• feber 
• andningsbesvär 
• snuva 
• nästäppa 
• halsont 
• huvudvärk 
• illamående 
• värk i muskler och leder 
• magont och diarré 
• förlorat lukt- och/eller smaksinne 
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Länkar 
 
Folkhälsomyndigheten 

• https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-och-med-den-29-
september/ 

• https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ 

Polisen 
• https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/#anmalan 
• https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/hit-skickar-du-ansokan/ 

Riksidrottsförbundet 
• https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen 

Svenska Innebandyförbundet 
• https://www.innebandy.se/tavling/aktuell-information-om-covid-19/ 

Kontakt 
 
Svenska Innebandyförbundet 
corona@innebandy.se  
08- 514 274 00 

Riksidrottsförbundet 
corona@rfsisu.se  
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SIBF:s rekommendationer avseende träning 

Inomhusträning  
Situationen i samhället avseende covid-19 har förbättrats, men genom att fortsätta att 
iaktta en viss försiktighet i samband med träning minskar risken att laget blir drabbat av 
ett utbrott av covid-19. 

För dig som ansvarig för träning 
Den översta punkterna i fetstil ska följas. Övriga punkter ska ses som ett urval av möjliga 
åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna för ett utbrott i laget. För ovaccinerade 
gäller FHMs allmänna råd under Allmänt.  

• Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de 
känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska. 

• Överväg att träna i mindre grupper 
• Minimera antalet ledare och andra runt gruppen 
• Planera flöden för att minimera kontakt mellan olika grupper.  

• Träna utomhus när det är möjligt 
• Ersätt inomhuspass med utomhus i högre utsträckning 

• Tillse att deltagarna håller avstånd till varandra 
• Uppmana deltagarna att byta om hemma före och efter träning 
• Uppmana deltagarna att vistas i arenan så kort tid som möjligt 
• Håll genomgångar utomhus eller i stor lokal 
• Välj övningar som minimerar fysisk kontakt 
• Uppmana deltagarna att undvika all fysisk kontakt som inte är en del av 

spelet 

• Transport 
• Uppmana deltagarna att resa till/från träning individuellt och att undvika 

kollektivtrafik 
• Uppmana föräldrar att lämna och hämta sina barn och ungdomar utanför 

arenan och att de inte uppehåller sig i arenan under träningen. 

• Utrustning 
• Tillse att vattenflaskor, västar, handdukar o.s.v. hanteras på ett säkert sätt 

• Hygien 
• Ge deltagarna möjlighet att tvätta eller sprita händer före/under/efter 

träning 
• Håll rent på toaletter samt fyll på med tvål och handsprit. 
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För dig som deltagare  
Den översta punkten i fetstil ska följas. Övriga punkter ska ses som ett urval av möjliga 
åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna för ett utbrott i laget. För ovaccinerade 
gäller FHMs allmänna råd under Allmänt.  

• Stanna hemma om du känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner 
dig helt frisk. 

• Vistas i arenan så kort tid som möjligt och byt gärna om hemma. 
• Håll avstånd till andra 
• Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet 
• Tvätta och sprita händerna ofta 
• Drick inte ur andras vattenflaskor och tänk på hur västar och handdukar hanteras 
• Använd inte andra spelares utrustning 
• Lämna avbytarbås och omklädningsrum rent och snyggt 
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SIBF:s rekommendationer för SDF avseende matcher, cuper 
och läger  
 
Allmänt 
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om lättnader i flera av de 
restriktioner som påverkat samhället och idrotten under lång tid. SIBF har för att så långt 
det är möjligt minska risken för utbrott av covid-19 i lag och därmed påverkan på 
tävlingsverksamheten valt att under en tid framöver behålla en del rekommendationer 
och riktlinjer. 

För ovaccinerade gäller FHMs allmänna råd under Allmänt.  

Lokala skärpta allmänna råd eller andra restriktioner 
FHM och lokala smittskyddet kan med kort varsel besluta om skärpta allmänna råd i en 
region som påverkar idrotten. Även regionen kan besluta om restriktioner. Det är därför 
viktigt att vara uppdaterad på vad som gäller i aktuell region. 

Matcher, cuper och läger 
Det finns inga begränsningar för genomförande av matcher, cuper och läger, men 
arrangören ska även fortsatt vidta generella åtgärder för att arrangemanget ska kunna 
genomföras på ett säkert sätt.  
 
Anmälan om idrottsevenemang 
Arrangörer som tillåter publik bör kontakta polisen och efterfråga om en Anmälan om 
idrottsevenemang krävs. (se Länkar). Mejl rekommenderas för att ha svaret dokumenterat 
vid behov. 
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Matcher och cuper 
 
Allmänt 
Situationen i samhället avseende covid-19 har förbättrats, men genom att fortsätta att 
iaktta en viss försiktighet i samband med matcher minskar risken att lagen blir drabbade 
av ett utbrott av covid-19. För ovaccinerade gäller FHMs allmänna råd under Allmänt.  

 
Före match 
 
Anmälan om idrottsevenemang 
Arrangörer som tillåter publik bör kontakta polisen och efterfråga om en Anmälan om 
idrottsevenemang krävs. (se Länkar). Mejl rekommenderas för att ha svaret dokumenterat 
vid behov.  
 
Planering 

• Informera spelare, ledare, publik och funktionärer att de ska stanna hemma om de 
inte känner sig fullt friska.  

• Planera verksamheten utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar. 

• Ge möjlighet för funktionärer, lag och domare att tvätta/sprita händerna direkt vid 
ankomst till arenan, under evenemanget, samt vid avfärd från arenan. 

• Informera gästande lag och domare med en plan för hur ert arrangemang ska 
genomföras. Ge skriftlig information både före och när de anländer. 

Under match 

• Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Domare kan besluta 
om sidbyte om de bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare. 

Efter match 

• Efter match genomförs ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt.   
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För dig som ledare/deltagare 
 
Allmänt 
Situationen i samhället avseende covid-19 har förbättrats, men genom att fortsätta att 
iaktta en viss försiktighet i samband med matcher minskar risken att lagen blir drabbade 
av ett utbrott av covid-19. För ovaccinerade gäller FHMs allmänna råd under Allmänt.  

Planering före match 
• Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner 

minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska.   

Omklädningsrum 
• Se till att lämna omklädningsrum städat. 
• Undvik fysisk kontakt med andra. 

Under match 
• Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Domare kan besluta 

om sidbyte om de bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare.  
• Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet. 
• Tvätta händerna i varje periodpaus och efter match.  
• Håll rent och snyggt i avbytarbåset.  

Efter match 
• Ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt genomförs med vare sig 

motståndare eller domare.  
• Lämna ert avbytarbås rent och snyggt.  
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För dig som domare 
 
Allmänt 
Situationen i samhället avseende covid-19 har förbättrats, men genom att fortsätta att 
iaktta en viss försiktighet i samband med matcher minskar risken att du eller lagen blir 
drabbade av ett utbrott av covid-19. För ovaccinerade gäller FHMs allmänna råd under 
Allmänt.  

Planering före match 
• Stanna hemma om du känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner dig 

helt frisk.  
 
Domarrum 

• Håll avstånd till domarkollegan.  
• Lämna domarrummet städat. 

Under match 
• Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Ni kan besluta om 

sidbyte om ni bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare.  
• Undvik all fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet. 
• Tvätta händerna i varje periodpaus och efter match.  

Efter match 
• Ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt genomförs.  
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Läger 
 
Allmänt 
Situationen i samhället avseende covid-19 har förbättrats, men genom att fortsätta att 
iaktta en viss försiktighet i samband med läger minskar risken att deltagarna blir 
drabbade av ett utbrott av covid-19. För ovaccinerade gäller FHMs allmänna råd under 
Allmänt.  

Planering 

• Informera deltagare, ledare och funktionärer att de ska stanna hemma om de inte 
känner sig fullt friska.  

• Planera verksamheten utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar 

• Ge möjlighet för deltagare och funktionärer att tvätta/sprita händerna direkt vid 
ankomst och under lägret. 

Träning 

• Följ rekommendationerna under Träning i detta dokument 

Matcher 

• Följ rekommendationerna under Matcher i detta dokument 
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