Svenska Bowlingförbundets rekommendationer med anledning av skärpta
råd i flera regioner.
Bakgrund
Svenska Bowlingförbundet följer utvecklingen noga kring Covid-19 och hur den påverkar idrotten i
Sverige. På grund av ökad smittspridning i vissa delar av landet har vissa regioner valt att genomföra
skärpta lokala råd. Vi följer utvecklingen i dessa regioner noggrant och uppdaterar vår information
löpande.
Tidsintervall då de regionala råden gäller:
Uppsala län:
20 oktober – 3 november, förlängt till 17 november
Skåne:
28 oktober – 17 november
Västra Götalands län:
29 oktober – 19 november
Östergötlands län:
29 oktober – 19 november
Stockholms län:
29 oktober – 19 november
Jönköpings län:
3 november – 24 november
Örebro län:
3 november – 24 november
Hallands län:
3 november – 24 november
Kronobergs län:
5 november – 26 november
Södermanlands län:
5 november – 26 november

Dessa tidsintervall kan komma att förlängas.

Nationella serien
Svenska bowlingförbundets nationella serie påverkas p.g.a. dessa skärpta råd. Vi skjuter fram allt
seriespel i nationella serien i dessa regioner under det bestämda tidsintervallet. Det gäller alla matcher
som lag från dessa regioner deltar i. Alltså rör det sig även om matcher i andra regioner som berörs av
detta. Separat information om flyttade matcher skickar seriekommittén ut till berörda parter.
Tävling och träning
Vad gäller övrigt tävlingsspel och genomförande av träning så har arrangören och föreningen ett stort
ansvar att förhålla sig till de skärpta råden som nu informerats om. Använd sunt förnuft, följ råden och
gör allt ni kan för att minska riskerna till smittspridning. Råden gäller alla boende i dessa regioner.
Spelare som spelar i en förening/lag som ligger utanför en region med skärpta råd, omfattas också av
råden. Det finns ett undantag för yrkesverksamma idrottare som kan fortsätta träna och tävla.
Definitionen av yrkesverksamma idrottare beskrivs av RF i den bilaga som medföljer denna information.
Se bilaga: ”RF - Info ang. yrkesmässig idrott”.
Rekommendation Svenska Bowlingförbundet
Svenska Bowlingförbundet rekommenderar starkt att samtliga som detta berör läser igenom och följer
dessa regioners råd. Alla SDF, bowlinghallar, föreningar och spelare behöver nu ta ansvar för att följa
myndigheternas råd.
Regionernas skärpta allmänna råd
FHM har samlat alla skärpta allmänna råd på denna webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokalaallmanna-rad/

Har ni frågor kring detta skickar ni till:

sbf@swebowl.se

