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Hej! 

 

Tisdagen den 8 december meddelade Folkhälsomyndigheten tydligare information om 

restriktionerna som gäller hela landet from den 14 december. Onsdagen den 9 december 

meddelade Svenska Simförbundet ett förtydligande om vad som gäller just för simidrotten 

och aktiva födda 2004 och tidigare. Se nedan vad som gäller det personliga ansvaret och 

verksamhetens ansvar: 
 

Allmänna råd - personligt ansvar 

• Begränsa nya nära kontakter. Undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en 

längre tid. Var med fördel utomhus 

• Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Undvik kollektivtrafik. Vid längre resor, undvik att 

träffa nya kontakter under resan och på resmålet 

•  Bedriv idrottsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. 

 

För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott på ett sådant sätt bör de 

- Hålla avstånd till varandra 

- Inte dela utrustning med varandra 

- Genomföra aktiviteten utomhus, när det är möjligt (simidrottsträning kan bedrivas inomhus under 

vinterhalvåret) 

- Undvika gemensamma omklädningsrum 

- Resa till och från aktiviteten individuellt 

- Utföra aktiviteten i mindre grupper (max åtta personer) 

 

Allmänna råd - verksamheters ansvar 

• Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt. 

Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt 

• Idrottsföreningar bör när det är möjligt hålla träningar utomhus 

• Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel 

• Avstå från att ordna eller delta i läger, tävlingar, matcher och cuper. 

- Undantag för professionella idrottare.* 

- Undantag för enstaka tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller  senare. 

 

*Svenska Simförbundet tolkar professionella idrottare som idag elitaktiv simidrottare som har representerat 

Svenska Simförbundet på internationella mästerskap på junior- eller seniornivå. 

 

Dessa nya nationella föreskrifter och allmänna råd påverkar inte begränsningen enligt förbudsförordningen 

gällande att offentliga tillställningar är begränsade till 8 deltagare. 

 

De nya nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller fr.o.m. 14 december. Formellt gäller råden t.o.m den 

30 juni 2021, men Svenska Simförbundet arbetar nära RF som aktivt arbetar för att Folkhälsomyndigheten ska se 

över begränsningarna gällande 

- Tävlingar för personer födda 2004 eller tidigare 

- Tävlingar där utövarna utgör deltagare i ordningslagens mening (öppet vatten-tävlingar) 

Ungdomar födda 2004 och tidigare kommer from 14 december delvis kunna återgå till sina 

ordinarie grupper eller med anpassningar till 8-persregeln och meddelas via respektive 

verksamhetsansvarige inom kort.  

 

I övrigt håller vi fast vid vårt tidigare beslut om att skjuta upp verksamheterna enligt nedan 

samt att vi också påbörjar processen för att justera vårterminens gruppstorlekar för att hålla 

oss till anpassningen om max 8 personer i de grupper där det finns aktiva som är födda 2004 

och tidigare.  
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Familjesim – uppskjuten till nästa termin med kursstart vecka 2 – nyanmälan görs via 

hemsidan och vi justerar därefter avgiften motsvarande tidsperiod som gått förlorad. 

 

Minisim – uppskjuten till nästa termin med kursstart vecka 2 – nyanmälan görs via hemsidan 

och vi justerar därefter avgiften motsvarande tidsperiod som gått förlorad. 

 

Vuxensimskola – uppskjuten till nästa termin med kursstart vecka 2 – nyanmälan görs via 

hemsidan och vi justerar därefter avgiften motsvarande tidsperiod som gått förlorad. 

 

Vuxencrawl – uppskjuten till nästa termin med kursstart vecka 2 – anmälan sker per 

automatik, meddela oss på info@sss.se om ni inte önskar deltaga nästa termin. Vi justerar 

avgiften för motsvarande tidsperiod som gått förlorad. 

 

Öppet Vatten – uppskjuten till nästa termin med kursstart vecka 2 – anmälan sker per 

automatik, meddela oss på info@sss.se om ni inte önskar deltaga nästa termin. Vi justerar 

avgiften för motsvarande tidsperiod som gått förlorad. 

 

Masters simning – uppskjuten till nästa termin med kursstart vecka 1 – anmälan sker per 

automatik, meddela oss på info@sss.se om ni inte önskar deltaga nästa termin. Vi justerar 

avgiften för motsvarande tidsperiod som gått förlorad. 

 

Masters simhopp – uppskjuten till nästa termin med kursstart vecka 1 – anmälan sker per 

automatik, meddela oss på info@sss.se om ni inte önskar deltaga nästa termin. Vi justerar 

avgiften för motsvarande tidsperiod som gått förlorad. 

 

Parasim träning och tävling – uppskjuten till nästa termin med kursstart vecka 2 – anmälan 

sker per automatik, meddela oss på info@sss.se om ni inte önskar deltaga nästa termin. Vi 

justerar avgiften för motsvarande tidsperiod som gått förlorad. 

 

Länkar 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5da13979cd774f33ae44527f442221bd/an

dring-foreskrifter-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-gallerfrom-2020-12-14.pdf 

 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/folkh

alsomyndighetenharbeslutatomnyanationellaallmannarad.vadinnebardeforidrotten 

 

https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/hallkollpa/folkhalsomyndighetensrevideringavnation

ellaforeskrifterochallmannarad 

 

 

Med vänlig hälsning/ 

 

Andreas Jonerholm med anställda  Johan Cyréus  med styrelse 

Klubbchef    Ordförande 
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