
 

Nya riktlinjer för våra föreningar 
Gäller just nu och till och med den 13:e december men kan förlängas.  

Lokala råd kan förekomma, beroende på vilken region man verkar i, se längst ner.  

 

 

Vi vädjar till våra föreningar att ta ett enormt stort ansvar och avstå från att bedriva träningar för 
ungdomar födda tidigare än 2005 samt seniorer.  

Träning för barn- och ungdomar födda 2005 eller senare kan genomföras men ni uppmanas tänka till 
på vilka övningar ni använder, undvik kroppskontakt så mycket det går.  

 

 

Yrkesmässig idrott omfattas inte av riktlinjerna. 

Folkhälsomyndigheten har inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott, men i 
dialog mellan RF och Folkhälsomyndigheten har begreppet definierats som: 

”Idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där 
utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella 
idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken 
omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier.” 

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell 
eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna 
tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte 
tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller 
internationell elitnivå. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande.  

 

 

”Folkhälsomyndighetens inte har någon juridisk möjlighet att besluta om förbud eller skall-krav. 
Deras råd och rekommendationer ska således inte tolkas som allmänna tips, som man kanske tolkar 
begreppen i vanliga fall, utan såväl regering som Folkhälsomyndigheten förväntar sig att samtliga 
individer och verksamheter i möjligaste mån efterlever dessa. Nuvarande läge är allvarligt och 
smittspridningen går åt fel håll. I och med detta har man från myndighetens sida blivit än mer 
skarpare i sin uppmaning om att ta ansvar och följa de allmänna råd som föreligger.” 

Lena Sahlin, säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet 

Lokala allmänna råd från folkhälsomyndigheten 


