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VU beslut 28 maj 2021 angående tävlingar 

Svenska Pistolskytteförbundets Verkställande Utskott beslöt 28 maj 2021 enligt nedan. 
Beslutet gäller från och med 1 juni 2021. Från samma tidpunkt upphävs VU beslut om 
tävlingar 17 december 2020. 

• Från 2021-06-01 får tävlingar av mindre omfattning (med färre deltagare än normalt) 
genomföras. Detta under förutsättning att: 

•  
o Tävlingen genomförs utomhus när det är möjligt. 
o Arrangören gör en riskbedömning, i synnerhet med avseende på tillåtet antalet 

deltagare. Trängsel får inte uppstå. Bedömningen ska även omfatta 
exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Trängsel minimeras 
främst genom att minimera antalet personer som närvarar samtidigt.  
 
Vid riskbedömning tas bland annat hänsyn till: 
 
 Om tävlingen sker inomhus eller utomhus. Man kan vara fler utomhus 

än inomhus. 
 Storlek på anläggningen. 
 Vilka andra smittskyddsåtgärder som är möjliga att vidta. 
 Andra som vistas på tävlingsområdet. 

 
o Idrottsutövarna/deltagarna informeras om hur smittspridning kan undvikas. 

 Stanna hemma om man är sjuk 
 Inte dela utrustning med varandra. 
 Undvika gemensamma inomhuslokaler. 
 Resa individuellt. 

 
o Idrottsutövarna/deltagarna erbjuds möjlighet att tvätta händerna med tvål och 

vatten eller handdesinfektion. 
 

o Det är säkerställt att personalen/funktionärerna får adekvat information om 
hygienåtgärder för att förhindra smitta. 
 

o De övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten vidtagit dokumenteras 
skriftligt. 
 

o De vidtagna smittskyddsåtgärderna följs upp. 
 

o Deltagarna delas upp i flera skjutlag, patruller, heat etc. 
 

o Skjutbaneområde/Start- och målområde är tydligt avgränsat, och endast 
idrottsutövare (deltagare) och funktionärer får befinna sig där. 
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o Arrangören håller sig informerad om särskilda restriktioner och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala 
smittskyddsläkaren. (De regionala beslut som finns 2021-05-28 och som har 
en giltighet efter 2021-05-31 står inte i konflikt med de nationella råden och 
detta beslut.) 
 

o Arrangören uppmanar deltagarna och funktionärerna att hålla avstånd till 
varandra. 
 

o Arrangören skapar förutsättningar för att idrottsutövarna/deltagarna alltid ska 
hålla avstånd, vilket bland annat kan innefatta 
 Ytterligare begränsning av deltagarantal av platsrelaterade orsaker. 
 Avstånd mellan skjutplatser. 
 ”Trafikseparation” i gemensamma utrymmen, bl. a. i skjuthallar, vid byte 

av skjutlag och vid markering. 
 

• Om tävlingen äger rum på en plats utomhus dit allmänheten bjuds in eller har 
tillträde, kan Pandemilagen vara tillämplig. Då gäller ett maximalt deltagarantal om 
150. 
 

• Föreningstävling enligt SHB C.3.1.5 får genomföras enligt respektive förenings 
bestämmande. 
 

• Kretstävling enligt SHB 3.1.4 får genomföras (d.v.s. av, eller efter medgivande av 
kretsstyrelsen). 
 

• Landsdelstävling enligt SHB 3.1.3 får genomföras efter godkännande av 
Förbundsstyrelsen. 
 

• Nationell tävling enligt SHB 3.1.2 får genomföras efter förbundets medgivande.  
 

• Rikstävlingar enligt SHB 3.1.1 beslutas av Förbundsstyrelsen. 
 

• FOHM riskbedömningsverktyg finns här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-
evenemang/  

Detta beslut gäller från 1 juni 2021 
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