Information, Beslut
och
Rekommendationer

Ändring i förordning om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med fler än 50
deltagare
Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet trädde i kraft
söndagen den 29 mars och gäller tills vidare.

Vad ingår i definitionen deltagare?
I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de
personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis
publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker
danstillställning.
I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter
eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av
arrangören. Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang och
friidrottstävlingar räknas endast publiken, inte idrottare och
tränare, som deltagare.
Kan uppdateras, håll koll här;

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransademojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten
Onsdagen den 1 april – Nya rekommendationer från FHM om
att alla tävlingar och matcher ska ställas in eller skjutas upp.
Torsdag 2 april – Förtydligande från FHM och RF
- Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
- Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter
utomhus
- Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
- Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
- Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

- Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och
liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma
plats.

Rekommendationer från RF
– Idrottsföreningar och specialidrottsförbund har ansvar att
besluta om sin verksamhet och jag vet att det i hela
idrottsrörelsen har tagits kloka beslut med fokus på ansvar,
att bidra till att rädda sjukvården och minska
smittspridningen. Det gör mig stolt.
Självklart ska vi nu följa de förtydliganden som
Folkhälsomyndigheten ger, säger Björn Eriksson,
ordförande Riksidrottsförbundet.

Vad innebär det för idrotten?
För idrotten innebär regeringens beslut som utgångspunkt
att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50
eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är
förbjudna.
Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings
träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. För
sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en
riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och
följer myndighetens rekommendationer för
idrottsaktiviteter och träning.
Rekommendation från Folkhälsomyndigheten - Alla
tävlingar och matcher ska ställas in eller skjutas upp.

Svenska Ridsportförbundets
bedömning för ridskole- och
tävlingsverksamhet
Svenska Ridsportförbundets styrelse gjorde vid sitt möte
den 2 april den fortsatta bedömningen att all
tävlingsverksamhet ställs in till och med den 31 maj 2020.
Svenska Ridsportförbundet bedömer att verksamheten på
ridskolorna kan fortsätta utifrån den nya situationen,
förutsatt att de råd och rekommendationer som
myndigheten ger efterlevs.

På ridsport.se
Två sidor som vänder sig till
Ridskola
https://www.ridsport.se/forening/foreningochcovid19
Tävling https://www.ridsport.se/tavling/tavlingochcovid19/

Vilka möjligheter till
stöd finns för
föreningen?

LOK-stöd
Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 mars beslut om att
utbetalningar av LOK-stöd inte kommer att minska för att
det registreras färre aktiviteter.
RF kommer att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av
LOK-stöd under hösten för att kompensera för utebliven
verksamhet. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Projektstöd från RF – föreningar kan få
stöd för anpassad verksamhet under
coronakrisen
Formellt innebär beslutet att föreningar ska kunna söka
projektstöd för barn- och ungdomsidrotten via ytterligare
ett kriterium: bibehållen verksamhet under tiden för
restriktioner på grund av corona.
Konkret kan det handla om att köpa in utrustning för att
bedriva utomhusträning eller genomföra annorlunda
idrottsverksamhet, som med digitala hjälpmedel.
Mer information kommer vecka 15

Stödpaket från regeringen – 500
miljoner
Riksidrottsförbundet (RF) har fått förtroendet att fördela det
ekonomiska stödet, som ska mildra effekterna av idrottens
inkomstbortfall till följd av coronapandemin.
Riktlinjerna för idrottens stödpaket kommer att beslutas av
Riksidrottsstyrelsen innan det blir klart för förbund och
föreningar att söka medel. Svenska Ridsportförbundet
informerar sina medlemmar om förutsättningarna för stöd
så snart det är klart.

Kartläggning från RF
Prel. Från 10 april och framåt – Kartläggning
Förbund och förening bidrar i beskrivning av konsekvenser

Konsekvensanalyser tas in av RF
Mer information kommer inom kort

Vilket ytterligare stöd finns för
föreningen?
Vad gäller för arbetsgivare? – Arbetsgivarorganisation
Vad gäller för arbetstagare? – Fackligt förbund

Anstånd med skatter och avgifter - Skatteverket
Nedsättning av arbetsgivaravgifter – Skatteverket

Korttidsarbete – Tillväxtverket/Arbetsgivarorganisationerna
Stöd och rådgivning – Central resursgrupp

Resursgrupp
Maria Thun
Lena Annergård

Annika Ersgård
Anna Reilly

Kicki Ronnerberg Bäckman
Lotta Amnestål
Kontakt: https://www.ridsport.se/Omoss/Kontaktaoss/

Digitala möten - lärgrupper
Digitala möten – SISU-distrikt en tillgång – tips för verktyg
och stöd för att komma igång. Ta kontakt med ert SISUdistrikt.
Lärgrupper – Digitala träffar kan nu genomföras även om
inte alla deltagare är uppkopplade samtidigt.

Frågor & svar

Hur påverkas ridskoleverksamheten
utifrån regeringsbeslutet om max 50
deltagare?
Regeringens förbud mot allmänna sammankomster med
fler än 50 personer gäller inte föreningens tränings- och
ridskoleverksamhet riktad enbart till dess medlemmar.
För den verksamheten gäller tills vidare att föreningen ska
göra en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens
råd och följa myndighetens rekommendationer för
idrottsaktiviteter och träning.
Övriga aktiviteter som teoretiska utbildningar, clinics,
träffar och liknande genomförs digitalt, eller flyttar fram i
tiden.

Hur ska vi tänka kring föreningens
tränings- och ridskoleverksamhet?
Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning
och ridskoleverksamhet utomhus är att föredra.
Uppmana eleverna att bara komma till ridskolan i anslutning till sin
lektion
Lägg till lite extra tid mellan lektionerna så eleverna hinner lämna
innan nästa lektion ska börja

Undvik trängsel i sadelkammare, på stallkontoret med fler ställen
Personalen har rätt att skicka hem någon som misstänkas vara sjuk
Tänk på att i stallet eller ridhuset hålla avstånd till varandra, hosta
eller nya i armvecket samt inte ta i hand eller krama varandra

Aktuella områden tävling
Tävling på alla nivåer

Med regeringens beslut i åtanke beslutade Svenska Ridsportförbundets styrelse vid
möte den 28 mars att all tävlingsverksamhet ställs in till och med den 31 maj 2020.

Tävlingar med 50 personer eller färre

All tävlingsverksamhet i Svenska Ridsportförbundet är fortsatt inställd.

Kan jag få tillbaka pengarna för min licens då tävlingar ställs in?

Vi återköper licenser upp till 14 dagar efter att de betalats. För återköp vänligen
skicka ett mail till uppgifter.tdb@ridsport.se, senast 14 dagar efter betalning av
licensen, med ärendet samt namn och licensnummer på den ryttare och/eller
häst återköpet gäller .Observera att oförbrukade Meetinglicenser gäller
innevarande samt påföljande kalenderår. På ryttarens profilsida kan du se
licenshistoriken, aktiva licenser samt status på dessa. Om en tävling ställs in Tdb,
återställs Meetinglicenserna som kopplats till tävlingen och går därmed att
använda till annan tävling.

Får jag tillbaka anmälningsavgiften vid inställd tävling?

Arrangören betalar tillbaka anmälningsavgift vid inställande av tävling.

Hur gör jag?

Betald avgift återinsätts på ditt konto direkt från arrangören

Aktuella områden tävling
Jag avanmälde innan tävlingen ställdes in, får jag tillbaka mina pengar?

Har du avanmält efter propositionens betaldag, men före inställandet av
tävlingen, har arrangören ingen skyldighet att betala tillbaka anmälningsavgiften.

Min förening har ställt in tävling, och nu måste vi betala avgifter till Equipe
och SwedbankPay, fast vi inte har haft någon tävling.
Bankavgifter, och avgift för TDBs systemförvaltning, är avgifter som inte går till
Svenska Ridsportförbundet. Avgifterna tas ut för de tävlingar som passerat
betaldatum vid inställandet av tävlingen.

Hur blir det med kval till Falsterbo, Breeders mm?

Just nu pågår ett arbete för att hitta lösningar. Det kan bli regeländringar och flytt
av datum, så håll ögonen på vår och arrangörens hemsidor för uppdaterad
information.

Hur blir det med årets mästerskap och allsvenskor?

Med anledning av regeringens förordning om högst 50 personer vid offentliga
sammankomster kan SM-, mästerskaps-, serie- och cupregler komma att ändras.
Nya regler kommer att ha publicerings-/uppdateringsdatum senare än 1 april,
markerade i rött.

Aktuella områden tävling
Pay and jump/ride/drive, öppen bana mm

Vid alla aktiviteter som exempelvis träning eller andra evenemang som
genomförs inom ridsporten är det viktigt att arrangören gör en
riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens mall. Det
gäller ALLA evenemang, även till exempel Pay and Jump, träffar,
träningar, som inte hålls i Svenska Ridsportförbundets regi.

Träning

Regeringens förbud gäller inte en förenings träningsverksamhet. För
sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en riskbedömning
utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följer
myndighetens rekommendationer för idrottsaktiviteter och träning.
Organiserad träning i SvRFs regi är fortsatt uppskjuten.
Det viktiga är att förhindra smittspridning och inte belasta sjukvården.
Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att upptagningsområdet
för träningar och motsvarande inte innebär onödiga resor och
förhöjd risk för smittspridning.

Goda exempel –
medskick på vägen

Kommundialogen
Aktivera kommundialogen
Beskriv utmaningar i verksamheten

Påminn om hur ridskolan är en resurs i kommunen
Diskutera konstruktiva lösningar, gemensamma möjligheter

Medlemsdialogen
Värna om Vi-känslan i föreningen
Informera om läget – transparens och delaktighet

Hitta mötesplatser – digitalt/utomhus
Vi är bäst tillsammans!

Bra länkar

Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Riksidrottsförbundet - https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Skatteverket - Information för företagare med anledning av coronaviruset
- https://www.skatteverket.se/

Tillväxtverket - information om bland annat korttidsarbete https://tillvaxtverket.se/
Polisen - https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligarebegransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/
SvRf - https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfofoljmyndigheternasuppmaningar

Göteborg & Bohusläns Rf https://www.ridsport.se/distrikt/goteborgochbohuslansridsportforbund

