Svenska Dartförbundet Corona PLAN 2021-05-28 uppdatering

Nu lättar myndigheterna på restriktionerna fr.o.m. 2021-06-01
Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala. Kravet på
smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.
Vid tävling/match inomhus tillåts 8 utövare och 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare
utan anvisad sittplats.
När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i
synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher
eller tävlingar som ska ordnas.
En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, det vill säga även för exempelvis transport,
måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna
cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre
antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.
Vad innebär detta för Darten?
1 juni
Mindre cuper får arrangeras med max 8 utövare, dock krävs att lokalen är tillräckligt stor så att det
finns min 10 kvadratmeter/deltagare och detta gäller även eventuella åskådare. Åskådarantalet får
vara max 50pers, med anvisade platser.
Omkring 1 juli om läget tillåter det
Inomhus kan 50 deltagare tillåtas, med sittplats upp till 300 deltagare.
Liksom tidigare har regionerna möjlighet att ta beslut om vad som ska gälla regionalt beroende
på smittläget.
1 augusti
Om smittspridningen fortsätter att minska, räknar vi med att kunna starta upp verksamheten i distrikten
från 1 augusti 2021. Vi kommer även att kunna genomföra ett SM under hösten och starta riksserien
som planerat.

Till sist
Observera att förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel. SvDF försöker att gå ut med
information så snart vi kan men det är allas personliga ansvar att hålla koll på gällande bestämmelser
från myndigheterna.
Detta dokument är att se som riktlinjer och råd för att kunna utöva Dart. Myndigheternas
bestämmelser, rekommendationer och råd går alltid före detta dokument.
Med anledning av att vår idrott utövas inomhus vill vi återigen poängtera att det är mycket viktigt att
följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för både privatpersoner och föreningar. Tänk på att det
viktigaste är att vi förhindrar smittspridning och skyddar våra medmänniskor.
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Från folkhälsomyndigheten
1 juni:
Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare
deltar samtidigt.
Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Kravet på
smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.
Fler personer än tidigare kan delta i religiösa evenemang och i kultur- och idrottsevenemang. Det
innebär att fler personer till exempel kan delta i gudstjänster, gå på teater och på fotbollsmatcher inom
ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställning. Om deltagarna
anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100
deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.
Det blir möjligt att gå på restaurang och andra serveringsställen fram till klockan 22.30
När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets
avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än
8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.

förslag från 1 juli
Antal deltagare kan utökas ytterligare för bland annat kultur- och idrottsevenemang. Inomhus kan 50
deltagare tillåtas, med sittplats upp till 300 deltagare. För arrangemang utomhus kan max 600
deltagare delta utan sittplats, med sittplats kan upp till 3 000 deltagare delta.
Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras med högst 900 utövare.
Antalet deltagare på privata fester i hyrda lokaler kan höjas till 50.
Öppettiderna för serveringsställen kan förlängas eller tas bort och regler om storlek på sällskap och
avstånd kan tas bort för utomhusserveringar.
Regleringen om antal personer per kvadratmeter i inom- och utomhusmiljöer kan tas bort.
Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med
tåg och buss tas bort.
Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid kan tas bort.
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