
 

 

Varnhems IF riktlinjer med anledning av Corona. 

Uppdaterat 2020-04-05 

 

Varnhems If har efter de riktlinjer som angetts från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet 

samt SVFF tagit beslut att tydliggöra riktlinjer för våra aktiva medlemmar samt ledare. Det är 

speciella omständigheter som nu råder och vi har alla ett samhällsansvar att respektera och följa 

dessa riktlinjer för att undvika ytterligare spridning och i förlängningen en än större påverkan på 

samhället och föreningsverksamheten än nödvändigt.  

Besluten grundar sig i Folkhälsomyndighetens - Riksidrottsförbundet och SvFF:s 

rekommendationer, vilka kan komma att uppdateras. 

Dessa riktlinjer är anpassade utifrån föreningens verksamhet, och ihop med dessa skall givetvis de 

allmänna riktlinjerna också beaktas. Fysisk aktivitet är bra för hälsan och vi har en förhoppning om 

att få fortsätta med verksamheten i den mån som tillåts. Vi hoppas kunna återgå till det normala 

så snart det är möjligt men det är väldigt viktigt att dessa riktlinjer respekteras och följs. 

Allmän föreningsverksamt 

• Den verksamhet som bedrivs skall på ett säkert sätt genomföras utomhus, all 

inomhusaktivitet är avbruten. 

• Inga allmänna samlingar med fler än 50 deltagare tillåtet, vilket i nuläget bland annat 

medför inställd/flyttad pilgrimsvandring och ungdomskickoff. 

• Inga samlingar oavsett antal personer genomförs utöver ordinarie nödvändig 

föreningsverksamhet såsom träning och matcher. 

• Alla som uppvisar förkylnings eller influensasymptom ska inte delta i några aktiviteter. Här 

gäller inga undantag eller chansningar. Det gäller utövare såväl som tränare, insjuknar 

man under en aktivitet går man hem direkt. Innan man deltar i en aktivitet på nytt skall 

utövare/tränare vara symptomfri i minst 48 timmar. 

• Alla möten i föreningens regi undviks eller ersätts med digitala möten, detta gäller 

styrelsemöten, ledarmöten såväl som föräldramöten med enskilda lag. 

• Föreningen har skyldighet att tillhandahålla möjlighet till handtvätt eller handsprit samt 

uppmana till god handhygien. 

• Deltagare och ledare ser till att inte dela vattenflaskor, munskydd eller liknande. 

• Onödiga resor skall undvikas vid all idrottsutövning, detta gäller match såväl som 

träningsverksamhet. 

Matcher och träning 

• Alla serier från och med 9-manna är senarelagda med planerad start 21/6 

• 7 mot 7 är i dagsläget tänkt att starta som planerat men om det allmänna läget förvärras 

kan detta komma att ändras  



• Sammandrag/poolspel för de yngre ersätts med enkelmatcher för att begränsa samlingar 

av fler personer än nödvändigt. 

• LOKALA träningsmatcher under den period där det inte bedrivs seriespel är tillåtet 

förutsatt att man beaktar VIF’s riktlinjer och de allmänna riktlinjerna från 

folkhälsomyndigheten. 

• Vid matcher och träningar uppmanas deltagare komma ombytta, dvs man byter om 

hemma innan och efter aktiviteten. 

• Vi undviker större samlingar än nödvändigt vid träning eller match. Även om maxtalet för 

stunden är satt till 50 personer ber vi föräldrar att inte stanna kvar om det inte är absolut 

nödvändigt. Lämna av och kom tillbaka efter avslutad träning/match. 

 

 

Sammanfattningsvis har vi än så länge varit relativt förskonade gällande smittan i vårt område, 

något vi hoppas fortsätter. Vi har återigen därför alla egna ansvar att beakta och respektera de 

riktlinjer som ges av myndigheter för att försöka hålla detta på en så kontrollerad nivå som 

möjligt. Ju tidigare man inför och håller sig till riktlinjerna/restriktionerna desto mer kan man 

förhindra risken till en accelererad spridning som får större samhällspåverkan än vad annars varit 

nödvändigt. Nyttja sunt förnuft, god handhygien, respektera andras oro och håll avstånd. 

Detta dokument kan komma att ändras beroende på utvecklingen av spridningen i samhället. 
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