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Svenska Bowlingförbundet  
 

Covid-19  
 

Information med anledning av nya restriktioner. 
 
 
Från den 23 december införs nya restriktioner gällande Covid-19 för att minska 
smittspridningen i samhället. Några av åtgärderna berör idrotten och nedan finns 
information om hur Svensk Bowling påverkas av de restriktioner som kommit. 
 
 
Seriespelet 
Enligt restriktionerna kan aktiviteter som träningar och matcher fortgå, något som 
innebär att planerat seriespel efter jul- och nyårshelgerna inte påverkas av dagens 
beslut. Serien kan därmed fortsätta som planerats. 
 
 
Tävlingar 
Läger, cuper och tävlingar som innebär tävling över två dagar tillsammans med 
gemensam övernattning ska inte genomföras.  
 
Endagarstävlingar och tävlingar där man kvalar och har ett finalspel i slutet av 
kvalperioden och där man inte behöver övernatta, kan genomföras.  
 
Riksidrottsförbundet uppmanar idrotten att fortsatt genomföra tävlingar och matcher 
på ett anpassat och smittsäkert sätt. Det är viktigt att idrottsrörelsen får fortsätta med 
sin verksamhet med tanke på folkhälsan. 
 

Anordnare av offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare 
kan välja att använda vaccinationsbevis eller inte. 

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 
deltagare med vaccinationsbevis gäller: 

• Deltagarna ska ha anvisad sittplats. 

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 
deltagare utan vaccinationsbevis gäller: 

• Deltagarna ska ha anvisad sittplats. 
• Sällskap får bestå av max åtta personer. 
• Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt. 
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Förtydligande 
När man från Folkhälsomyndighetens sida använder ordet deltagare, så menar man 
publik. Där räknar man inte in cafépersonal, funktionärer och spelare. 
  
 
För mer information, läs Riksidrottsförbundets sida gällande läger, cuper och tävling 
från den 23 december 2021:  
Länk RF 
 
 
Vi rekommenderar alla som arrangerar tävlingar att också läsa igenom  
Folkhälsomyndighetens råd:  
Länk FHM 
 
 

 

Stockholm 2021-12-23 

Svenska Bowlingförbundet 

 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/december/flera-nya-atgarder-vidtas-den-23-december-nar-smittspridningen-vantas-oka/
https://www.swebowl.se/

