
Smålands Bilsportförbund       Telefon  0372- 805 78         Fax  0372- 749 33     Bankgiro    229-1235 
c/o Landén Drottningg. 41    
341 36 LJUNGBY       www.smalands-bilsport.nu      E-mail: christer.smbf@telia.com 
 

   
 

 
 

Växjö 2020-04-14, Uppdatering av tidigare beslut med anledning av Covid 19 
 
Smålands Bilsportsförbunds styrelse har beslutat enligt följande: 
 
Nationella tävlingar och utbildningar med mer än 50 deltagare får ej genomföras tillsvidare, 
publikfria träningar kan genomföras med lokaltävlingstillstånd enligt gällande regler i respektive 
sportgren. 
 
Varje arrangör ansvarar för tidpunkten för beslutet att ställa in eller flytta fram en tävling.  
Arrangör som beslutar att flytta fram en tävling ska beakta kollisioner med andra tävlingar 
samt även väga in förberedelsetiden i form av eget arbete, tillstånd etc. som krävs för ett 
senare genomförande. Vidare att bevaka uppdaterade myndigheters direktiv som snabbt 
kan ändra förutsättningarna.  
(Ett exempel, Xryds MK har en tävling planerad till den 6 juni och beräknar att de behöver en 
månad på sig att säkerställa genomförandet.  De kan då avvakta till den 6 maj och fram till dess 
följa myndigheternas direktiv och ta beslut utgående från det) 
  
Kom ihåg att meddela beslut till distriktet! 
 
Beslutet grundar sig på myndigheter direktiv samt den information vi fått från Riksidrottsförbund 
och Svenska Bilsportförbundet. 
 
Planerade tävlingar och utbildningar ska i första hand flyttas, inte ställas in. Gör detta i samråd 
med respektive grens SGA. 
 
Träningar kan genomföras under förutsättningar att arrangören uppfyller följande villkor: 

• Genomför en riskbedömning, se länk https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

• Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymptom inte ska komma till evenemanget. 

• Tillse god kapacitet för bra handhygien vid toaletter, antingen handtvätt eller handsprit.  Informera 

om det till exempel med affischer. 

• Undvik allmän matservering 

• Planera för att max 50 personer omfattas. Ha marginal för publiktillströmning. Dela vid behov upp 

träningstillfällena skilda från varandra. 

• Träningen ska ske utomhus. 

• Kontakt den lokala polismyndigheten för råd och tillstånd. 

• Försök att genom inbjudan begränsa tränande utanför den egna regionen. Smittspridningen ökar 

när vi möts i grupper och sedan reser vidare 

Försök att i samråd länsstyrelsen och lokala polisen göra om rallytävling med tillstånd till ett 
träningstillfälle. 
De banor som har träningstillstånd rekommenderas att ordna träningstillfälle för de sportgrenar 
tillståndet gäller för. 
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Svensk Bilsport har tagit bland annat följande beslut: 
Inga möten skall genomföras fysiskt om det inte är verksamhetskritiskt. Övriga möten genomförs 
med telefon och /eller bilduppkoppling. 
 
Det viktigaste är att vi tillsammans måste hjälpa till att minska smittspridningen. 
Länk till information från SBF: 
https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/uppdateringcoronasamlingarmedover50personerforbjud
s/ 
 
Smålands  Bilsportsförbund följer utvecklingen och har löpande kontakt med berörda parter och 
ändringar kan komma med kort varsel. 
 
Vid frågor ring: 
Roger Engström, ordf 070-871 94 02 
Christer Landén, kassör 070-670 65 78 
Mats Bergman, v ordf 073-088 13 30 

 
 
 

 

 
 
 
 
 


