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Riktlinjer och råd vid tävling under coronapandemin 2020-06-

17 

Den 13 mars stängde Svenska Cykelförbundet ned den nationella 
tävlingsverksamheten med anledning av coronaviruset Covid-19. 
Förbundsstyrelsen beslutade den 19 juni 2020 att lätta på tävlingsförbudet i tre 
steg enligt följande ordning:  
 

• 15 juni - Klubbtävlingar tillåts för klubbens egna medlemmar 

• 1 juli - Allians-och distriktstävlingar tillåts 

• 15 juli - Nationella tävlingar tillåts 
 

Med anledning av regeringens lättnader av reserestriktionerna som började 
gälla den 13 juni slår SCF:s styrelse fast att det är möjligt att arrangera SCF-
sanktionerade tävlingar enligt tidigare fattat beslut, om de kan arrangeras inom 
ramen av Folkhälsomyndigheten och regeringens förbud mot sammankomster 
med fler än 50 personer som i nuläget gäller till och med den 31 december 
2020.  
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det inte är okej att 
arrangera eller delta i icke sanktionerade tävlingar.  
 

Definition av sammankomster vid cykeltävlingar 

RF har i dialog med Polismyndigheten fått vissa klargöranden om vad som 

gäller vid cykeltävlingar som arrangeras på en plats dit allmänheten har 

tillträde – som allmän väg och skog, samt vad som gäller för cykeltävlingar som 

genomförs på avgränsad arena. Mot denna bakgrund av detta har SCF gjort 

följande tolkningar: 

 Cykeltävlingar med gemensam start på allmän plats 

- Max 50 deltagare får befinna sig på tävlingsområdet samtidigt. Det 

innebär att varje startgrupp får ha högst 50 deltagare. 

- Nödvändiga funktionärer räknas inte in i antalet deltagare. 

- Samtliga deltagare i startgruppen ska ha hunnit lämna tävlingen helt 

innan nästa startgrupp släpps in på tävlingsområdet.  
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- Det är arrangörens ansvar att tydligt definiera tävlingsområdet med 

start och mål. Detta kan ske i samråd med 

kommissariekommittén/utvald kommissarie eller lokal polis.  

(Råd och rekommendationer till arrangörer finns längre ned i 

dokumentet) 

 

 

För cykeltävlingar med individuell start på allmän plats gäller följande 

Vid cykeltävlingar med individuell start gäller principen att om starttiderna kan 

bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på 

tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över 

en dag eller en helg. 

 

Cykeltävlingar som genomförs på tydligt avgränsad arena 

En cykeltävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena som en velodrom, 

helt utan publik, utgör inte en offentlig tillställning på grund av att publik inte 

bjuds in.  

Om arenan är insynsskyddad räknas inte tävlingen som offentlig tillställning 

och omfattas därmed inte av förbudet för offentliga tillställningar för fler än 50 

deltagare. Däremot måste sådan cykeltävling genomföras i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. 

 

Allmänna råd  

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer gäller alla: 

- Personer med symptom ska INTE komma till tävlingar, träningar eller 
andra sammankomster 

- Tvätta händerna ofta med tvål och vatten 
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- Håll avstånd 

Innan tävling öppnar för anmälan ska en riskbedömning göras.   

 

Ladda ner Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg här:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d

4b62f7616249/riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf 

 

Stöd och rekommendationer vid cykeltävlingar   
 

Tävlingsområde och tillstånd 

• Arrangörer uppmanas att tänka igenom hur tävlingsområdet ska 

definieras innan tillstånd söks från tillståndsgivande myndigheter, samt 

tänka igenom hur man kan avser att begränsa sammankomst till max 50 

personer.  

• I övrig gäller samma ansökningsförfarande till SCF för sanktion, samt 

tillståndsgivande myndighet som vanligt. 

Råd till arrangör 

• Max 50 personer per startgrupp gäller. 

• Varje startgrupp måste ha lämnat tävlingen innan nästa startgrupp kan 

starta.  

• Arrangören ska spärra av start- och målområdet så att obehöriga ej har 

tillträde. 

• Arrangören ska organisera en säkrad in-och utslussning till 

tävlingsområdet. 

• Funktionärer som flaggvakter, kommissarier, sjukvårdare, tävlingsledare 

med flera räknas inte som deltagare och får vistas på tävlingsområdet. 

Dessa ska bära väst/arbetsklädsel så att man tydligt ser vilka de är. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf
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• Om möjligt, skicka ut nummerlappar till föreningar i god tid, för att 

slippa hanteringen på plats. 

• Ingen efteranmälan bör ske på plats. 

• Deltagaren ska lämna tävlingen direkt efter målgång. 

• Prisutdelning kan ske i direkt anslutning till målgång, om den sker innan 

nästa klass släpps in i tävlingsområdet. Om detta inte är möjligt 

ombesörjer arrangören för att medaljer och priser skickas till 

pristagarna. 

• Tävlingar och klasser kan utlysas för alla åldrar upp till H/D 65 – då 

Folkhälsomyndigheten definierat 70 plus som riskgrupp 

• Se till att informera deltagarna tydligt om vad som gäller. Det kan ske på 

webbplatser, sociala medier, via mejl och på skyltar runt anläggningen. 

Utse gärna ansvariga för att hålla koll på att råden efterföljs. 

Hygienrutiner vid tävlingar 

Uppmana deltagare att komma till tävlingen tidigast en halvtimme i förväg, 
ombytta och klara, samt lämna målområdet snarast möjligt efter avslutad 
tävling.  

• Gemensamma omklädningsrum ska undvikas  

• Funktionärer bör bära handskar/vantar och eventuellt munskydd.  

• Se till att toaletter städas regelbundet.  

• Tvätta eller sprita redskap ofta, både inför och under pågående tävling.  

• Tvätta av ytor som många personer kommer i kontakt med både inför 
och under pågående tävling.  

• Sätt upp information om allmänna hygienråd, till exempel affischer.  

 

Parkeringar och medföljande 

• Meddela tävlingsdeltagare att begränsa medföljande till max en person.  
• Håll god ordning och tillräckliga avstånd på parkeringen – vilket är en 

god regel för både smittspridning och säkerhet. 

• Medföljande bör ej vistas inne på tävlingsområdet, då begränsningen på 

50 personer gäller såväl aktiva, publik och vårdnadshavare som är 
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befinner sig på platsen utan arbetsuppgift i samband med 

genomförandet av tävlingen. 

• OM polismyndighet definierar bana som tävlingsområde ska 

medföljande inte vistas längs banan, utan stanna vid parkeringen eller 

annan plats. 

 

Mat och servering 

• Ingen försäljning bör ske i samband med arrangemanget.  

 

Övriga rekommendationer 

• Se över föreningens/arrangörens krisplan 
• Det kan vara bra att inrätta ett särskilt karantänrum dit man kan ta 

personer som uppvisar symptom. 

• I samråd med Sportjournalisterna har RF tagit fram stöd till föreningar 

och arrangörer för hur media kan hanteras under coronapandemin. Följ 

länken under för mer information. 

https://via.tt.se/pressrum/rfsisu/mi?publisherId=3235685&item=docu

ment-3245816 

 

Svenska Cykelförbundet förhåller sig till Folkhälsomyndighetens och regeringens 
rekommendationer, och utformar riktlinjer till klubbar, arrangörer och enskilda 
cyklister utifrån myndigheternas beslut. Här kan ni läsa mer om tidigare beslut 
fattade med anledning av coronapandemin  

https://via.tt.se/pressrum/rfsisu/mi?publisherId=3235685&item=document-3245816
https://via.tt.se/pressrum/rfsisu/mi?publisherId=3235685&item=document-3245816
https://scf.se/forbundet/riktlinjer-for-cyklister-och-tavlingsarrangorer/
https://scf.se/forbundet/riktlinjer-for-cyklister-och-tavlingsarrangorer/

