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Västsvenska Dartförbundets Riktlinjer Under Coronapandemi 2022-01-02 
 
23 december skärptes de Allmänna råden med nya restriktioner och smittskyddsåtgärder för att 
minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas, 
inkl. strikta rekommendationer för ovaccinerade. Antalet personer som gäller för Allmänna 
sammankomster och Offentliga tillställningar inomhus sänks till 20 personer som ska vara 
sittande samt att vaccinbevis krävs eller minst 1 meters avstånd mellan sällskapen om max 8 
personer. 
 
Smittan ökar i Sverige och kringliggande länder. Viktigt för dartverksamheten att riktlinjerna följs! 
Alla har ett ansvar att begränsa smittspridningen. Striktare riktlinjer kan införas med kort varsel. 
 
Folkhälsomyndigheten (Fohm) vill att så många som möjligt vaccinerar sig - Det viktigaste skyddet.  
 
Tränings- och Tävlingsverksamheten 

• Idrottsföreningar ska inte ordna eller deltaga i läger/cuper inomhus. 

• Distriktstävlingarna är inställda. 

• Seriespelet pausas och startar upp igen om restriktionerna lättar den 16 januari. 

Riktlinjer för Fullvaccinerade dartspelare 

• Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom och testa dig. 

• Om någon i ditt hushåll är smittad – Testa dig och stanna hemma i 7 dagar. 

• Testa dig vid inresa till Sverige efter utlandsresa. 

• Vid inresa till Sverige, efter vistelse i södra Afrika – Testa dig och isolera dig i 7 dagar och 

gör test igen dag 5. 

• Håll avstånd till andra, inga handskakningar vid match och skrivare har egen penna. 

För Ovaccinerade gäller även 

• Ta ditt ansvar och håll avstånd, undvik trängsel, nära kontakter med andra och visa även 

särskild hänsyn till personer i riskgrupp samt till personer som är 70 år och äldre. 

• Ej närvara vid dartevenemang. 

• Testa dig om du varit i kontakt med en smittad person under de senaste 10 dagarna. 

Föreningar/spelställen har fortsatt ansvar att informera medlemmar/gäster om gällande regler. 

• Handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. 

• Städa oftare toaletter och ytor som många tar i. 

 
Västsvenska Dartförbund utgår från Svenska Dartförbundets och Riksidrottsförbundets (RF) dialog 
med Fohm.  
Länkar: Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka — (fohm.se) 
Riksidrottsförbundets information om Corona och RF:s sida Frågor och svar 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/december/flera-nya-atgarder-vidtas-den-23-december-nar-smittspridningen-vantas-oka/
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

