Tävlingsverksamheten för medlemmar i Svenska Bouleförbundet
Nytt 24 november
Från och med 24 november 2020 till och med åtminstone 31 januari 2021 gäller totalt
tävlingsstopp för alla Svenska Bouleförbundets (SBF) föreningar och dess medlemmar. Mer
information. För träningar, möten och andra eventuella sammanhang gäller myndigheternas
restriktioner och regler samt de lokala särskilda råden. Mer information:
Folkhälsomyndigheten – covid-19
Folkhälsomyndigheten – lokala särskilda råd
Blekinge – lokala särskilda råd
Polismyndigheten
RF och coronapandemin

Historik SBF och coronapandemin
SBF har valt att följa Folkhälsomyndigheten (FHM) och Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer när
det gäller träning- och tävlingsverksamheten under coronapandemin. För tävlingsverksamheten
så finns det rekommendationer som gäller till och med 13 juni och sen nya beslut och riktlinjer
från 14 juni.
Myndigheternas beslut och rekommendationer
FHM har den 1 april 2020, för att motverka spridningen av covid-19, meddelat en föreskrift med
allmänna råd, bland annat att idrottsföreningar bör se till att närkontakt mellan idrottsutövare
undviks, hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher,
träningsmatcher, tävlingar och cuper, begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika
trängsel och se till att onödiga resor undviks.
Myndigheten har därefter, den 16 april 2020, beslutat ändra föreskrifterna så att matcher,
träningsmatcher och tävlingar för barn och ungdomar upp till 18 år kan genomföras.
Den 29 maj 2020 ändrades rekommendationerna till att från och med den 14 juni 2020 tillåts
matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper även för vuxna utövare.
Fram till och med 13 juni gällde:
•
•
•
•
•

Undvik närkontakt mellan idrottsutövare
När det är möjligt – håll träningar och idrottsaktiviteter utomhus
Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävling och cuper (med undantag för barn upp till 18
år).
Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel
Undvik onödiga resor i samband med idrott.
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Från 14 juni och framåt tills nya beslut tas gällde följande:
•
•

Om möjligt vara utomhus
Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av
tävlingar och matcher:
•

•
•
•
•

•

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna
hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet
ska man gå hem direkt.
Genomför en riskbedömning (länk)
Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och
rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i
toalettområden och på matställen.
Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)

Nytt 19 oktober
FHM har från och med den 19 oktober möjlighet att införa lokala skärpningar av de allmänna
råden rörande t ex kollektivtrafik, resor, träningar, tävlingar, gym med mera.
Nytt 24 november
Från och med den 24 november har regeringen förbjudit allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

För bouleföreningar gällde till och med 23 november
•
•
•
•
•
•

Samtliga tävlingar görs om till lokala. Detta för att minska resandet samt att
pressen på tävlingsarrangören minskar då de inte kan ta emot så många deltagare.
Dispenskravet för spelande domare tas bort. På en lokal tävling kan dispens
om spelande domare ansökas. Dispenskravet tas bort för att underlätta för
arrangören att få ihop ekonomin.
Max 16 lag. Då det maximalt får vara 50 deltagare på ett arrangemang och detta
innefattar både utövare, ledare, funktionärer, familjemedlemmar, publik med flera
så får inga sanktioner ges för fler än 16 lag. Gäller ej från och med 200823
Ingen kroppskontakt. Inga handslag eller annan kroppskontakt får förekomma,
varken inom lagen, mellan lagen och/eller med domaren. Gäller före, under och
efter match.
Lagen ska hålla avstånd. Lagen ska hålla sig på olika ändor av banan.
Avstånd ska hållas vid mätning. Vid en eventuell mätning ska distans hållas.
Endast en person får mäta och endast en från varje lag får gå nära mätningen vid
eventuella diskussioner.
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•

Krav på informationsaffischer. Det ska vara ett krav på samtliga arrangörer att
de har informationsaffischer uppsatta på flera ställen i samband med spelområdet
och eventuell försäljning.

Nytt 23 augusti
En bouletävling kan sammanlagt under en dag/helg ha fler än 50 utövare MEN då krävs
följande:
- att det aldrig befinner sig mer än 50 personer på spelområdet samtidigt (inräknat såväl
funktionärer, utövare, domare samt eventuell publik).
- att det mellan de olika spelstarterna är gott om tid mellan det att den ena gruppen lämnar
spelområdet och att den nya ansluter.
- att man säkerställer med berörd polismyndighet att sammankomsten inte strider med
gällande myndighetsbeslut (det kan variera mellan de lokala polismyndigheterna).
OBS!! Svenska Bouleförbundet eller något av dess SDF kan/får aldrig ge dispens för fler än 50
personer. Det är just lag mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer och är straffbart.
Förtydligande inomhustävlande 2020-10-08
Ansvaret på såväl funktionärer som deltagare blir än tyngre nu när vi trängs på mindre ytor och i
lokaler som kanske inte alltid är välventilerade. Arrangören måste speciellt tänka på:
1. att vid tävlingar inomhus krävs noggrann och frekvent rengöring av toaletter och andra
gemensamma ytor
2. att noggrant planera för deltagarna så att trängsel undviks i sekretariat, gångar och
cafeteria
3. att sätta upp tydliga anslag kring det som förväntas av deltagarna vad gäller att minska
risken för smittspridning
4. att inför varje arrangemang göra en tydlig plan för hur man ska säkerställa punkt 1-3
5. att försäkra sig om eventuella lokala och regionala föreskrifter och förbehåll.
Information från polisen
Information RF
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