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LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR 

Motion och träning av viktigt för folkhälsan och är en viktig verksamhet även 
under pandemin. Ronneby kommun följer pandemins utveckling och beslut 
fattas baserat på hur smittspridningen ser ut i Blekinge. 

Stanna hemma om du är sjuk 

Det är mycket viktigt att de allmänna råden följs. Personer som upplever symtom 
på covid-19 stannar hemma och kommer inte till träningen.  

Anpassa träningen 

Alla träningsaktiviteter ska ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. 
Alla föreningar har ett stort ansvar.  

Gräns för antal personer 

Hur många personer som får vistas på anläggningsytan finns anslaget på 
anläggningen. Grundregeln är max 30 personer, men kan vara lägre beroende på 
anläggningens yta. Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala 
antalet; deltagare, medföljare och tränare. 

Riskbedömning 

Alla föreningar ska göra en riskbedömning och skriftligt dokumentera hur förening 
har anpassat aktiviteterna för att minska risken för smittspridning. Exempel på 
åtgärder är att dela upp utövarna i mindre grupper och undvika närkontakt mellan 
utövarna. Riskbedömningen ska inte skickas till kommunen, men ska finnas till 
hands på träningarna och kunna visas upp på anmodan.  
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Inomhusanläggningar är stängda 

Inomhusanläggningarna är stängda för all verksamhet. Undantag gäller, precis 
som tidigare, för elitidrott enligt specialförbundens definition och 
skolundervisning.  

Regler för att boka utomhusanläggningar 

Innan du göra en bokning är det viktigt att du känner till vilka regler som gäller för 
att träningen ska kunna ske säkert. Följande regler gäller: 

• Undvik närkontakt mellan idrottsutövare.

• Deltagare ska komma ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte
användas.

• Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.

• Undvik all form av trängsel bland annat genom att begränsa antalet åskådare.

• Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande.

• Ronneby kommuns gräns för antal personer som närvarar på träningen får inte
överskridas. Alla på träningen räknas in, både deltagare, medföljare och tränare
med flera.

• Föreningen ska göra en riskbedömning och skriftligen dokumentera hur
aktiviteterna har anpassats för att minska risken för smittspridning. Åtgärdslistan
ska inte skickas in till kommunen, men den ska kunna visas upp om kommunen
kräver det. Reglerna gäller inte personer som ägnar sig åt elitidrott enligt
specialförbundens definition.

Tack för din förståelse 

Vi har alla ett stort ansvar för att bidra till att hålla smittspridningen nere så 
mycket som möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare 
kan återgå till ett mer normalt vardagsliv. Föreningarna uppmanas att följa 
utvecklingen och de föreskrifter och allmänna råd som är aktuella. Du hittar mer 
information om covid-19 och våra verksamheter på  

https://www.ronneby.se/corona 

Nicklas Martinsson 
Verksamhetschef 
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