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Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och 
rekommendationer avseende träning och matcher 
 
Dessa riktlinjer och rekommendationer gäller fr.o.m. 2022-02-09 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 att ta bort merparten av restriktioner 
som påverkat samhället och idrotten under lång tid. 
 
De rekommendationer som fortfarande gäller är: 

• Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom 
som kan vara covid-19. 

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat 
sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör 
undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en 
medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig 
sjukdom ökar även i takt med stigande ålder. 

SIBF har för att så långt det är möjligt minska risken för påverkan på 
tävlingsverksamheten valt att under en tid framöver behålla en del rekommendationer 
och riktlinjer.  
 
SIBF följer beslut och rekommendationer från svenska myndigheter. Nya beslut och 
rekommendationer kan komma med kort varsel. 
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Länkar 
Folkhälsomyndigheten 

• https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/
februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/ 

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

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 

För dig som ansvarig för träning 
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 påverkan på tävlingsverksamheten. 
För ovaccinerade se FHMs rekommendationer under Allmänt.  

• Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de inte 
känner sig 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 utövare 
Genom att fortsätta iaktta viss försiktighet i samband med match minskar risken för 
påverkan på tävlingsverksamheten. För ovaccinerade se FHMs rekommendationer under 
Allmänt.  

• Stanna hemma om du inte känner dig 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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Matcher 
 
Allmänt  
Genom att fortsätta iaktta viss försiktighet i samband med match minskar risken för 
påverkan på tävlingsverksamheten. För ovaccinerade se FHMs rekommendationer under 
Allmänt.  
 
Före match  
Planering  

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

• Planera verksamheten utifrån lokalernas och utövarnas 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.  
 
För dig som ledare/utövare 
Allmänt 
Genom att fortsätta iaktta viss försiktighet i samband med match minskar risken för 
påverkan på tävlingsverksamheten. För ovaccinerade se FHMs rekommendationer 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 
Genom att fortsätta iaktta viss försiktighet i samband med match minskar risken för 
påverkan på tävlingsverksamheten. För ovaccinerade se FHMs rekommendationer under 
Allmänt.  

Planering före match 
• Stanna hemma om du inte känner dig 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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