SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS
CORONAPROTOKOLL
Pandemin covid-19/corona har förändrat en hel värld och således även idrotten. Ett mycket stort antal
evenemang, träningsläger och aktiviteter har fått skjutas upp eller ställas in.
När vi nu börjar blicka framåt och mot en ny säsong har Svenska Bordtennisförbundet härmed tagit fram
ett dokument för svensk bordtennis att följa i arbetet med att starta upp igen på ett ansvarsfullt sätt med
de ledstjärnor som varit prioriterade, nämligen hälsa, transparens och tydlig kommunikation.
Detta dokument ska verka som ett verktyg och svara på frågor kring vad som gäller kring träning, seriespel
och tävlingar. Dokumentet fokuserar på det vi vet och det som gäller HÄR och NU.
Generellt sett är Svenska Bordtennisförbundets syn i nuläget att vi förordrar aktivitet;
Ställ inte in – ställ om.
Vidare bevakar Svenska Bordtennisförbundet regelbundet situationen med COVID-19 och de restriktioner
som Folkhälsomyndigheten samt Riksidrottsförbundet publicerar. Det innebär att dokumentet när som
helst kan komma att uppdateras. När en uppdatering sker publiceras den på Svenska Bordtennisförbundets officiella kommunikationskanal – hemsidan www.svenskbordtennis.com. Gör det därför till en vana
att regelbundet kika in för att se om någon uppdatering gjorts och sträva efter att sprida det i era egna
kanaler så att så många som möjligt får ta del av dessa riktlinjer.
Om du eller din förening har frågor som rör uppstart av träning, seriespel eller tävling och hur dessa påverkas av COVID-19/corona, använd dig då med fördel av e-post till vår officiella adress, info@svenskbordtennis.com. Ange “coronaprotokollet” i ämnesraden.
Observera att det råder semestertider. Vi ber därför om överseende för lite längre svarstider än vanligt. Vi
försöker dock återkoppla inom 48 timmar. Vi ber er även notera att infoadressen och ämnesraden “coronaprotokollet” enbart hanterar frågor som rör hur uppstart av träning, seriespel och tävling påverkas av
COVID-19/corona. Vanliga frågor såsom övergångar, sanktioner med mera besvaras som vanligt av ansvarig tjänsteman.
Enligt uppdrag,
Köping 2020-07-08
Version 1.0
Svenska Bordtennisförbundet
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ALLMÄNNA RÅD OCH RESTRIKTIONER
Detta avsnitt tar upp aktuella råd och restriktioner som utifrån statliga underlag informerats av Riksidrottsförbundet till samtliga idrotter. Dessa beslut gäller samlat från den 14 juni och tillsvidare.
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där två av tidigare fem allmänna råd
gäller fortsatt efter den 14 juni:
1. Om möjligt vara utomhus
Kommentar:
I enlighet med tolkning gjord av Riksidrottsförbundet efter ett förtydligande från Folkhälsomyndigheten,
meddelad till SF den 10 juni, så blir den faktiska innebörden att ”de idrotter som har inte har möjlighet att
bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.”
2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel
Kommentar:
Riksidrottsförbundet har fått förtydliganden och besked från Polismyndigheten, vilka har meddelats till
SF den 11 juni. Konkret så ges ett antal parametrar som tydliggör hur vi kan bedriva verksamhet utifrån
den i dagsläget gällande regeln om att offentliga tillställningar har ett maxantal om 50 deltagare/
åskådare.
”En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och till vilken inte någon publik alls bjuds
in utgör, på grund av att publik inte bjuds in, inte en offentlig tillställning. Dessa tävlingar träffas därmed
inte av förbudet för offentliga tillställningar för fler än 50 deltagare. Däremot måste sådant
tävling genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.”
”En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med tävlingen är att
attrahera deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Dessa tävlingar träffas därmed av
förbudet för offentligt tillställning för fler än 50 deltagare. I begreppet deltagare ska utövare räknas in.”
I det fall där arrangemanget inte anses vara en offentlig tillställning, och därmed inte träffas av
förbudet om fler än 50 deltagare, så ska följande parametrar beaktas:
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten
		 eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
• Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)
Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang
av tävlingar och matcher:
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och
		 med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
• Genomför en riskbedömning
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
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• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten
		 eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
• Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer).
Anvisningar för bordtennis
För att vägleda förbund, föreningar, spelare och funktionärer så har SBTF inrättat ett antal vägledande avgränsningar som beskriver hur olika arrangemang ska säkerställa en säker miljö utifrån rådande situation i
förhållande till nationella direktiv och rekommendationer. Dessa ska ses som tillägg till de allmänna rekommendationerna. Målet är att detta dokument ska upplevas som en tydlig mall för vad som måste anpassas
på övergripande nivå.
När det gäller alla typer av tävlings- och seriearrangemang som SBTF sanktionerar kommer det operativa
ansvaret för säkerställande av åtgärder och uppföljning att fördelas på specifika roller. Dessa kommer att
förtydligas för respektive område.
Generella åtaganden för bordtennis
Samtliga tävlingsaktiviteter ska arrangeras utan publik. Detta innebär att medföljande inte ska vistas inom
den avgränsade arenan. Endast personer som är tävlande, ledare eller nödvändig funktionär får vistas i den
avgränsade tävlingsarenan. Specifika åtaganden tas upp i respektive område.
Vid alla former av tävlingsaktivitet ska avstånd beaktas, vilket framgår tydlig av de allmänna råden. Inga
former av vidrörande hälsningar ska göras i samband med presentation inför match eller tackning efter
match.
Dubbelspel
Tills vidare kan tävlingsmatcher respektive seriematcher spelas med dubbelmatcher respektive dubbelklasser. Detta är en direkt följd av att det allmänna rådet om att undvika närkontakt tagits bort. Spelformen
i allt nationellt seriespel kommer att fastställas i augusti månad, utifrån de restriktioner och rekommendationer som då gäller.
Nationell tävling
Tävling sanktionerad av SBTF kommer att tillåtas att använda upp till max 12 bord i en normalstor hall (ex.
40 m * 20m plus eventuella sidoytor). Vid mindre golvyta skall antalet tillåtna spelbord minska proportionerligt och vid större golvyta kan antalet spelbord öka proportionerligt.
Vid användning av fler än en hall kan tävlingsarrangör tillgodoräkna sig maxantalet bord till respektive hall,
om hallarna är tydligt avgränsade från varandra. En neddragbar halldelare (ridå) ses inte som en tydlig
avgränsning.
Tävlingsarrangör är ansvarig för att endast erforderligt antal ledare, spelare och funktionärer finns i den
avgränsade arenan. Detta görs enklast genom ett ackrediteringssystem. Arrangör är skyldig att påvisa lista
vid kontroll.
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Som regel ska spelare döma själva i poolspel. Svenska Bordtennisförbundet rekommenderar dock tills
vidare att detta även kan tillämpas i alla steg av en tävling för att få hålla antalet individer till ett minimum i
en spelarena
Förening äger rätt att tillsätta medföljande ledare enligt följande tabell:
Antal spelare från föreningen
1
2-5
6-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34

Antal ledare från föreningen
1
2
3
4
5
6
7
8

Arrangör ska i största möjliga mån planera för separerade tävlingspass i syftet att minska trängsel innan,
under och efter klassers pågående.
Tävlingsarrangör äger ej rätt att inbjuda till specifika tävlingsklasser för åldersgruppen 70 år och äldre.
Spelare som är 70 år eller äldre får delta i öppna klasser, men gör det på personligt ansvar enligt myndighetsrekommendationer.
Tävlingsledaren har det yttersta ansvaret för genomförande av tillräckliga åtgärder.
Överdomare har ansvaret för uppföljning av åtgärder. Dessa ska också rapporteras i en särskild bilaga till
överdomarrapporten.
Nationellt Seriespel
Vid ett fullt seriesammandrag där maximalt åtta lag deltar gäller följande restriktioner kring antalet personer som vistas i arenan/hallen:
• Respektive lag äger rätt att närvara med maximalt fem personer per seriematch, inklusive ledare.
• En domare per bord ger maximalt åtta domare.
• En separat arrangör/tävlingsledare
• En överdomare.
• Inga andra besökare äger tillträde till spelplatsen.
Pingisligan by STIGA/Superettan
Den högsta respektive näst högsta serienivån skall särskilt anses falla inom ramen för offentlig tillställning.
SBTF fastställer att seriematcher i dessa nivåer tills vidare ska spelas helt utan publik.
Träning
Träningsverksamhet i förening ska anses ha klartecken att kunna genomföras i enlighet med de rekommendationer som i dagsläget råder. Förening ansvarar för att allmänna råd och rekommendationer från
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Folkhälsomyndigheten respekteras.
Lägerverksamhet ska på motsvarande sätt anses ha klartecken att kunna genomföras i enlighet med de
rekommendationer som i dagsläget råder. Förening ansvarar för att allmänna råd och rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten respekteras. Läs under avsnittet ”allmänna råd och restriktioner”.
Vidare ska regionala och nationella resor anses ha klartecken om de anses som nödvändiga resor. Dock
ansvarar den som reser att det görs på att ansvarsfullt sätt, och om det går, undvika folksamlingar.
Förening som anordnar lägerverksamhet ansvarar själv för att inhämta erforderligt utlåtande från lokala
aktörer som kommun och polismyndighet.
Möten/utbildningar
Möten och utbildningar skall inte anses falla inom ramen för en offentlig tillställning. Dock skall övriga
allmänna råd respekteras på ett tydligt och konsekvent sätt. Mötesplatser och utbildningar som samlar
en mindre grupp personer kan per definition genomföras i fysisk form. SBTF rekommenderar fortsatt att
arrangör ser över möjligheten att erbjuda digitala alternativ.
För större samlingar, exempelvis konferenser och Konvent, skall noggrann riskbedömning genomföras.
Tills vidare rekommenderas samlingar av större art att genomföras med digitala alternativ.
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