Riktlinjer för Västsvenska Dartförbundet Tävling- och seriespel 2021/2022

Från den 1 juni 2021 har myndigheternas beslutat om lättnader i de restriktioner som tidigare
meddelats. För Västsvenska Dartförbundet innebär det att det finns goda möjligheter att kunna få
igång Tävlings- och seriespelet under hösten 2021. Vi har tagit del av Svenska Dartförbundets och
Riksidrottsförbundets dialog med Folkhälsomyndigheten samt Polismyndigheten och kan konstatera
att vi nu kan förbereda för seriespel inom Västsvenska Dartförbundet.
Vi kommer att ställa krav på att föreningarna accepterar de riktlinjer som vi tagit fram. Skulle en
förening ej ställa upp på dessa riktlinjer och rekommendationer så kommer vi att tolka det som att
föreningen och dess medlemmar ej har för avsikt eller förmåga att spela i VDF serier.
Dessa riktlinjer kan komma att ändras beroende på förändrade rekommendationer från
myndigheter, eller från Svenska Dartförbundet. Västsvenska Dartförbundet har via tävlings- och
serieansvariga (TSK) rätt att göra kontinuerliga bedömningar ifall föreningar och spelare följer dessa
riktlinjer och andra bestämmelser kopplade till seriespelet.
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat ett tidsschema över hur restriktionerna
gradvis kan komma att tas bort, under förutsättning att smittspridningen i samhället fortsätter att
gå ner.
För Västvenska Dartförbundet innebär det följande:
Från och med 1 juni 2021
•
•
•

Cuper med max 8 deltagare kan anordnas
Lokalen måste vara så stor att det finns minst 10 m2/deltagare
Max 50 åskådare med anvisade platser

Från omkring 1 juli 2021, om läget tillåter
•
•

Cuper med max 50 deltagare kan anordnas
Max 300 åskådare med anvisade sittplatser

Från omkring 1 augusti 2021, om läget tillåter
SvDF och VDF räknar med att kunna starta upp verksamheten från 1 augusti 2021 om
smittspridningen fortsätter att minska.

OBS!
Ovanstående tidsschema förutsätter alltså att regering och myndigheter bedömer att
smittspridningen fortsätt att minska och att restriktionerna därmed gradvis går att ta bort. SvDF och
VDF kommer naturligtvis att följa utvecklingen och återkomma med uppdaterad information så snart
sådan finns.

RÅD OCH RIKTLINJER som SKALL följas av föreningar, lag och spelare
Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas av föreningen:
•
•
•

•

Genomför en riskbedömning av er förening, er lokal och era evenemang.
Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma
till evenemanget.
God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande
vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden
och vid dryck och matställen
Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

För lokalerna gäller att:
•
•
•
•

Om flera banor finns så ska dessa användas så att spelarna kan hålla distans mellan varandra.
För möblering i övrigt i lokalen gäller att avstånd ska hållas mellan de som står och sitter.
Det ska finnas handsprit och tvål på toaletter, samt pappershanddukar.
Lokalerna ska vara städade. Eventuella tangentbord ska vara avtorkade.

För spelarna gäller:
•
•
•

Handhygien och sunt förnuft
Följ de allmänna rekommendationerna och stanna hemma om du känner dig sjuk.
Ingen handskakning före match. Räcker med att säga ”God Match”, och efter spel ”Tack”.

