Utökade restriktioner relaterat till COVID-19
(2020-11-01)

Den 29 oktober infördes utökade restriktioner i Region Stockholm:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslutlokala-allmanna-rad-stockholm.pdf
För idrottsrörelser har RF-SISU utkommit med följande information runt de utökade lokala
restriktionerna i Stockholm. https://www.rfsisu.se/Stockholm/Nyheter/Egnanyheter/2020/covid-19skarptaallmannarad-sapaverkardetidrottsrorelsen/ (se video). I denna tolkning lyfts framför allt
cuper, resande, och att blanda personer som vanligtvis inte träffas som stor risk. Det lyfts även risker
med att idrotten i allmänhet flyttar inomhus under vintersäsong. Vidare uppmanar RF förbund och
föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val för
att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser.
Rekommendationerna från RF-SISU Stockholm säger allmänt att idrottsverksamhet för personer
födda tidigare än 2005 inte bör genomföras (gäller träning, matcher och tävling). Undantag för
verksamhet som bedrivs av utövare som har idrottsutövningen som yrke, där gäller de allmänna
råden fortsatt. För idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare gäller att
träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande
tillägg:
-

Idrotter där när fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i
träningen så att nära fysisk kontakt undviks,
Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i
samband med sitt idrottsutövande, och
Idrottsverksamheter ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus.

1177.se har också beskrivit de nya lokala restriktionerna för Stockholm:
https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/29-okt-beslut-om-skarptaallmanna-rad-i-stockholms-lan/. Här poängteras att alla som vistas i Stockholms län bör ”avstå från
att delta där trängsel kan uppstå vid … idrottsträningar (träning för barn och ungdomar födda 2005
eller senare är undantaget), matcher och tävlingar”. De lägger också stor vikt vid att alla de som har
sjukdomssymptom, även lindriga sådana, stannar hemma.
Ringettens verksamhet i Sverige idag är en väldigt liten sport med relativt få deltagare som
regelbundet träffas och tränar tillsammans, och där vi normalt har lätt att efterfölja regler runt
avstånd och trängsel, även enligt 1177s beskrivning av de nya lokala restriktionerna. Vår verksamhet
faller inte riktigt in i riskkategorin som RF-SISU lyfter fram runt cuper, resande eller blanda personer
som vanligtvis inte träffas. Inte heller omfattas vi av utökade risker pga sporten flyttar inomhus,
eftersom den alltid utövas i ishallar. Ringettens verksamhet i Sverige är idag inte att betrakta som
betrakta som yrkesutövning och därför bör Region Stockholms allmänna skärpta råd ovan beaktas
varsamt. Eftersom Ringetten är en liten sport i Sverige kan det dock finnas betydande risk för både
ekonomiska och idrottsliga konsekvenser av längre uppehåll.
Med anledning av myndigheternas beslut och ovanstående riktlinjer går Svenska Ringetteförbundet
ut med följande riktlinjer. Gäller till 19 November.

Träning







Utomhus fysträning med avstånd är ok för alla åldrar. Vår bedömning är att detta är av stor
vikt för att hålla sporten vid liv.
Normal träningsverksamhet kan fortsätta för individer födda 2005 eller senare. Ytterligare
anpassning bör ske för att undvika fysisk kontakt under träning.
Varje klubb bör etablera tydliga rutiner för medicinsk egenkontroll för att undvika att även
de med lindriga symptom deltar.
Träning bör i övrigt följa riktlinjer enligt:
http://www.sweringette.se/index.php/download/78/dokumentbank/3446/covid-riktlinjerfor-ringette.pdf
Vi följer utvecklingen för att komma ut med uppdaterade riktlinjer även för äldre så fort det
är lämpligt.

Seriespel



Seriespel för berörda lag pausas för alla åldrar. I perioden till 19 November innefattar det
följande matcher: Minior 5/11, Senior 7/11 samt Junior 14/11.
Vi följer utvecklingen för att se huruvida de inställda matcherna kan spelas senare eller ej.

Prova på verksamhet



Inga aktiviteter under den gällande perioden.
Vi följer utvecklingen för att komma ut med riktlinjer inför eventuell prova på verksamhet
under jullovet.

