Svenska Ridsportförbundets tillfälliga tävlingsregler under coronapandemin
Moment 199 Att anordna tävling med publik under restriktionsperioden
199.1 Allmänt. Tävlingar med publik är offentliga tillställningar/allmänna sammankomster,
sorterar under ordningslagen och kräver tillstånd hos aktuell polismyndighet. Arrangören ansvarar
för att sådant tillstånd söks och erhålls för att kunna genomföra arrangemanget.
199.1.1 Begränsning. Mot bakgrund av rådande coronapandemi har lagstiftaren temporärt
begränsat publikantalet till att gälla max 300 besökande personer på tävlingsplatserna. Detta
förutsätter att det som omnämns under rubriken, ”Direktiv”, uppfylls i sin helhet. Målsättningen
med publikprotokollet är bland annat att berörda myndigheter finner materialet och svensk
ridsports organisation i sådan ordning att möjligheten till ett större antal besökare möjliggörs.
199.2 Publik information
I samband med exempelvis införskaffandet av biljett ska besökarna beredas möjlighet att ta del av
det förbyggande smittskyddsinformation enligt nedan:
”Svensk ridsport har fått förtroendet att under vissa former släppa in publik i våra arenor, något vi
är väldigt tacksamma för. Vi ska naturligtvis tillsammans förvalta förtroendet och framför allt vara
rädda om varandra i dessa tider. För att minimera smittspridning är det viktigt att alla bidrar till
efterlevnad av de direktiv vi alla har att förhålla oss till – tänk därför på följande:”
• Besök inte tävlingen om du känner dig det minsta förkyld/sjuk – se symptom nedan.
• I det fall du insjuknar under pågående tävling måste du omgående lämna tävlingsplatsen.
För att underlätta eventuell smittspårning meddelas personalen på vilken publikstol du
satt.
• Kom i god tid till tävlingen. Det förbyggande smittskyddsarbetet medför långsamma
flöden.
• Håll ett tydligt avstånd till varandra i eventuella köer – minst 1,5 meter till närmsta person.
• Värna funktionärernas arbetsmiljö – håll ett tydligt avstånd om minst 1,5 meter.
• Planera eventuella toalett- och cafeteriabesök på ett sådant sätt att folksamlingar/trängsel
undviks.
• Följ och respektera de avspärrningar som finns på tävlingsplatsen.
• Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Inga handskakningar eller kramar får ske.
• Hemgång sker enligt arrangörens anvisningar för att undvika folksamlingar/trängsel och
smittspridning.
• Följ funktionärernas anvisningar
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199.2.1 Symptom
Här nedan följer symptom som medför att man stannar hemma och följer myndigheternas direktiv
och rekommendationer:
• Halsont
• Allmän sjukdomskänsla
• Muskel- och ledvärk
• Torrhosta
• Feber
• Snuva
• Huvudvärk
• Illamående
• Diarré
• Smak- och luktbortfall
199.2.2 Under tävlingen
När besökarna befinner sig på tävlingsplatsen ska löpande information förmedlas enligt nedan:
199.2.2.1 Speakerinformation. Speakern läser upp information i syfte att förbygga smittspridning:
• Håll avstånd om minst 1,5 meter till närmste person
• Hosta/nys i armvecket
• Ordentlig handhygien
• Handsprit finns på alla toaletter och i cafeterian
• Följ funktionärernas anvisningar
199.2.2.2 Display/bildskärmar. Följande information förmedlas på display/bildskärm
• Håll avstånd om minst 1,5 meter till närmste person
• Hosta/nys i armvecket
• Ordentlig handhygien
• Handsprit finns på alla toaletter och vid samtliga kiosker
• Följ personalens anvisningar
199.2.2.3 Tidpunkter för information. Ovannämnd information via speakern och
display/bildskärm förmedlas vid följande tillfällen:
• Innan tävlingen påbörjas
• Innan varje klass/kategori påbörjas
• Innan varje klass/kategori avslutas
• Innan prisutdelning
199.3. Biljetthantering. Försäljning, kontroll och flöden av biljetter är en viktig del i det
förbyggande smittskyddsarbetet.
199.3.1. Direktiv. Alla biljetter som säljs till ska gå att härröra till en person, så kallade personlig
biljett, vilket innebär följande hantering:
• Besökaren lämnar för- och efternamn.
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• Besökaren lämnar telefonnummer och e-postadress.
En besökare har möjlighet att köpa fler biljetter. Varje biljett ska kopplas till den faktiska person
som nyttjar biljetten. Om så inte sker medges inte biljettköp.
199.3.2. Dataskyddsförordningen. Att spara och lagra personuppgifter är förknippat med strikta
regler och försiktighet. Förfarandet ska bygga på samtycke enligt GDPR-lagstiftningen.
199.3.3 Syftet med personlig biljett. Ett led i det förbyggande smittskyddsarbetet är att bereda
berörda myndigheter samt arrangörerna möjlighet till smittspårning i det fall smittspridning
uppstår. För att detta ska kunna uppnås behöver arrangörerna kunna kontakta berörda personer. I
sammanhanget är samspelet mellan besökaren och arrangören viktig för att i ett tidigt skede
kunna härleda smitta.
199.3.4 Hantering av personuppgifter kopplad till personlig biljett
Hanteringen av personuppgifterna ska ligga i linje med syftet. Personuppgifterna får därför endast
nyttjas i det fall smittspårning är aktuellt. Det är endast biljett- och säkerhetsansvariga samt GDPRansvarig hos arrangören som ska ha tillgång till personuppgifterna.
199.3.5 Radering av personuppgifter kopplad till personlig biljett
När syftet är uppnått ska alla personuppgifter raderas.
199.4. Systematisk egenkontroll
199.4.1 Direktiv. Efterlevnad och uppföljning sker löpande med hjälp av personal och teknik.
Egenkontrollen är en del i förebyggande arbetet mot smittspridning och att vi inom svensk
ridsport kan påvisa en hög trovärdighet i vår relation till vår publik, funktionärer, andra
organisationer och myndigheter.
199.4.2 Avspärrningar. Avspärrningar och blockeringar som görs på tävlingsplatserna tar hela
tiden höjd för att förebygga smittspridning och värna funktionärernas arbetsmiljö.
Utgångspunkten är att person i så stor utsträckning som möjligt ska beredas möjlighet till minst
1,5 meters avstånd till närmaste person.
199.4.3 Personell tillsyn
Utöver arrangörsföreningarnas egna organisationer och deras systematiska arbete kan Svenska
Ridsportförbundets representanter, distriktets representanter, annan central och/eller
distriktsrepresentant samt överdomaren bland annat ombesörja att publikprotokollet i sin helhet
efterlevs.
199.4.4 Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd
Disciplinnämnden är det organ inom Svenska Ridsportförbundet som ytterst förvaltar och
kontrollerar att publikprotokollet efterlevs. Nämnden är även den instans som processar
eventuella överträdelser i och med att dessa är brott mot detta TR.
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199.5 Offentlig tillställning
199.5.1 Direktiv. Detta kapitel avhandlar rådande reglering i Ordningslagen. Dokumentet
uppdateras när nya direktiv förmedlas. Per 2020-11-02 råder ett maxantal om 300 besökare på
tävlingsplatser som är arenor i landet. Vissa regioner har från tid till annan ett lägre maxantal,
som då ska följas.
199.5.2. Arbetsgång offentlig tillställning. Följande arbetsgång gäller för svensk ridsport och dess
arrangörer vid anordnandet av offentlig tillställning baserat på den extraordinära situationen som
omgärdar verksamheten.
199.5.2.1. Eftersom nya direktiv och ny lagstiftning rörande allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar relativt snabbt kan träda i kraft är det viktigt att svensk ridsport och
arrangörerna har en snabb hantering och kontakt med regionernas Rättsenheter.
199.5.2.2. Arrangerande förening inlämnar en ”Anmälan om idrottsarrangemang” till
Polismyndighetens rättsenhet i aktuell region enligt sedvanlig arbetsgång.
I anmälan uppges maxantalet baserat på rådande direktiv eller reglering i Ordningslagen.
Arrangören är införstådd med att upplåten yta för publiken omfattas av ordningslagen,
Folkhälsomyndighetens samt andra myndigheters direktiv. Vidare omgärdas arrangemanget i sin
helhet av Svenska Ridsportförbundets TR.
Polismyndigheten tillsänder arrangerande förening dokumentet, ”Bevis om anmälan”, som bland
annat omfattar vilka villkor som ska efterlevas.
199.6 Publikhantering
199.6.1 Direktiv. All verksamhet som berör publikhanteringen med tillhörande flöden bygger på
att undvika trängsel och folksamlingar. Samtliga besökare ska beredas möjlighet till trygga och
säkra tävlingsbesök genom att arrangören förebygger smittspridning. För att uppnå målet krävs att
arrangören systematiskt säkerställer att publiken fördelas i avstånd före, under och efter tävling.
199.6.1.2. Besökare som trots tillsägelse inte följer direktivet om efterlevnad om fysisk
distansering avvisas/avlägsnas från tävlingsplatsen.
199.6.1.3. En genomlysning av tävlingsplatsernas byggtekniska förutsättningar samt arrangörens
organisatoriska förmåga att hantera publika flöden i förhållandet till det förebyggande
smittskyddsarbetet medger en begränsning av antalet besökare i arenarummet. Upplägget och
logistiken i och utanför tävlingsplatserna har sin grund i minst 1,5 meters avstånd mellan
besökarna, en metodik som ska vara tillämpbar i tävlingens alla verksamhetsdelar. Exempel på
verksamhetsdelar är cafeterian enbart för publik, sittplatser på läktare, handikapplatser.
199.6.2. Insläpp/entréer. Hela upplägget bygger på att besökaren i så stor utsträckning som
möjligt når sin sittplats direkt via den entrén besökaren passerar igenom – kortast möjligaste väg
in till sittplatsen. Helhetslösningen vid insläpp ska anordnas så att besökarna inte hamnar i
trängsel eller utgör en folksamling i något sammanhang. Besökarna ska inte komma i kontakt med
tävlingens ryttare eller ryttarnas medhjälpare.
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199.6.2.1 Åtgärder
199.6.2.2. Väl tilltagna köanordningar ska byggas/upprättas vid entrén/entréerna för publiken.
Anordningen ska vara upprättad på ett sådan sätt att en strukturerad och överblickbar kö
tillgodoses.
199.6.2.3. Så många entréer som möjligt ska finnas öppna till arenan/banans publikplatser. Nyttja
nödutgångar/trapphus för att uppnå målet med att få en geografisk spridning på besökarna.
199.6.2.4. Vid varje entré ska det finnas anslag som tydligt informerar om att hålla ett avstånd om
minst 1,5 meter till närmsta person.
199.6.2.5. Markeringar i marken, eller motsvarande lösning som upplyser besökarna om att ett
avstånd om minst 1,5 meter gäller.
199.6.2.6. I det fall tävlingsplatsen har ett utvändigt ljudsystem används detta för att informera
besökarna om ett avstånd om minst 1,5 meter.
199.6.2.7. Tävlingsplatser med flera våningsplan planerar publikflödena enligt följande:
199.6.2.7.1. Varje våningsplan har en eller flera tillslutna entréer/trapphus endast till berört
våningsplan.
199.6.2.7.2. Cafeteria har en eller flera tillslutna entréer/trapphus endast till berörd cafeteria.
199.6.2.7.3. Funktionärer ska finnas vid parkering, gångväg från parkering och utanför entréerna
för att informera och säkerställa att avståndet upprätthålls mellan besökarna. Besökare som inte
följer funktionärernas direktiv bereds inte tillträde till tävlingsplatsen/publikplatsen.
199.6.3 Utsläpp. Helhetslösningen vid hemgång ska ordnas så att besökarna inte hamnar i trängsel
eller utgör en folksamling i något sammanhang. Besökarna ska inte komma i kontakt med
tävlingens ryttare eller ryttarnas medhjälpare.
199.6.3.1 Åtgärder. Samtliga besökare ska beredas möjlighet att lämna tävlingsplatsen via den
entré/trapphus som användes vid insläppet – kortast möjligast väg ut. För att uppnå en tydlig
fysisk spridning släpper arrangören ut besökarna i olika omgångar.
199.6.3.2. Information förmedlas via speakern och display/bildskärm om valt upplägg.
199.6.3.3.Funktionärer ska finnas tillhanda för att styra publikflöden och vara allmänt behjälpliga
för utsläppet sker under ordnade och smittsäkrade förhållanden.
199.7. Sittplatser. Helhetslösningen för sittplatserna ska anordnas så att besökarna inte hamnar i
trängsel eller utgör en folksamling i något sammanhang – följande gäller:
199.7.1. Varannan sittplats, som ska vara numrerad eller vara en individuell stol, på läktaren ska
inte gå att köpa/boka och därmed inte finnas tillgänglig i biljettsystemet för att säkerställa ett
avstånd om minst 1 meter mellan besökarna på läktaren.
199.7.1.1. Sittplatsen blockeras/märkas på ett sådant sätt att det tydligt framgår att besökare inte
får sitta på stolen.
199.7.1.2. Funktionärer ska finnas på samtliga läktare för att informera om, och ombesörja att,
upplägget efterlevs.
199.7.2.2. Budskap om att respektera avgränsningar/blockeringar förmedlas via speakern och
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displayen/bildskärmen innan start och efter avslut av varje klass/kategori samt vid pauser i
klasserna.
199.7.3. Exempel på sittplatsfördelning:
199.7.3.1. På stolsrad nummer 1 sitter besökarna på följande stolar:
1, 3, 5, 7, 9, 11 osv
Det bygger på att alla jämna stolsnummer inte är tillgängliga för försäljning på stolsrad nummer 1,
eller att besökarna under tävlingen nyttjar stolarna.
199.7.3.2. På stolsrad nummer 2 sitter besökarna på följande stolar:
2, 4, 6, 8, 10, 12 osv
Det bygger på att alla ojämna stolsnummer inte är tillgängliga för försäljning på stolsrad nummer
2, eller att besökarna under tävlingen nyttjar stolarna.
Sittplatsexemplet med stolsrad nummer 1 och 2 tydliggör en fysisk distansering i så väl sidled som
i djupled där modellen formar ett zig-zagmönster på en läktare, medför bland annat att besökarna
inte sitter rakt bakom eller framför varandra.
199.7.4. Handikappinsläpp och platser. Helhetslösningen för handikappade besökare ska
anordnas så att inte trängsel inte uppstår – gäller även för medföljande ledsagare - följande gäller:
199.7.4.1. Rullstollplatserna markeras på ett sådant sätt att det råder minst 1 meter mellan varje
rullstol och medföljande ledsagare.
199.7.4.2. Ledsagare ansvarar för att den rullstolsbundna besökaren bereds möjlighet till
handtvätt och handsprit samt efterlevnad av övriga direktiv.
199.8. Cafeteria och kiosker
199.8.1. Allmänt. Publikens cafeteria och kiosker ska vara helt separerade från ryttarnas och deras
medhjälpares egna cafeterior och kiosker. Kioskerna utgör ett område där det periodvis kommer
samlas en större mängd besökare, vilket kan skapa trängsel och en ofrivillig folksamling.
Helhetslösningen ska anordnas så att besökarna inte hamnar i trängsel eller utgör en folksamling i
något sammanhang - följande gäller:
199.8.1.2. För att besökarna på ett tydligt sätt ska kunna hålla en fysisk distans till varandra om
minst 1,5 meter ska markeringar på golvet finnas.
199.8.1.3. Erforderligt antal anslag ska vid varje cafeteria/kiosk, som tydligt informerar besökarna
om att hålla minst 1,5 meters avstånd tillvarandra.
199.8.1.4. Funktionärer ska finnas utanför varje cafeteria/kiosk, vars uppgift är att informera och
ombesörja att upplägget efterlevs.
199.8.1.5. Besökarna ska ha tillgång till handsprit vid varje cafeteria/kiosk.
199.8.1.6. Bänkar/bord och stolar i och runt cafeterian/runt kioskerna, eller på andra platser i
arenan, ska vara så placerade att besökarna bereds hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra.
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199.9. Toaletter. Toaletterna i och utanför restaurangerna utgör ett område där det periodvis
kommer samlas en större mängd besökare, vilket kan skapa trängsel och i sammanhanget en
ofrivillig folksamling. Helhetslösningen runt toaletterna i och utanför ska ordnas så att besökarna
inte hamnar i trängsel eller utgör en folksamling i något sammanhang – följande gäller:
199.9.1.1. Ett överdimensionerat antal toaletter ska om möjligt hållas öppna i syfte att minimera
trängsel eller folksamlingar.
199.9.1.2. För att besökarna på ett tydligt sätt ska ha möjlighet att i kön hålla fysisk distans till
varandra om minst 1,5 meter ska markeringar på golvet ombesörja frågan.
199.9.1.3. Erforderligt antal anslag ska finnas utanför varje toalett, där besökarna tydligt
informeras om att hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra.
199.9.1.4. Funktionärer som ombesörjer att det inte blir trängsel eller folksamlingar i kön till
toaletterna. Vid fullbelagda toaletter praktiseras principen – en ut, en in.
199.9.1.5. Rikligt med flytande tvål och handsprit skall finnas på varje toalett.
199.9.1.6. Toaletterna städas frekvent.
199.10. Restauranger/loger. Tävlingsplatsernas restauranger/loger omgärdas av särskilda direktiv
från Folkhälsomyndigheten samt en tillfälligt inrättad ”restauranglag”. Dessa ska följas.
Helhetslösningen runt restaurang och loge ska anordnas så att besökarna inte hamnar i trängsel
eller utgör en folksamling i något sammanhang. Restaurangansvarig är ansvarig - följande gäller:
199.10.1. Bord och stolar ska vara så placerade i restaurangen/logen att besökarna bereds
möjlighet till att minst 1,5 meters avstånd till samtliga besökare/personal i restaurangen.
199.10.2. Endast bar- eller bordsservering gäller.
199.10.3. Löpande hygienkontroller av toaletterna samt kontroll av flytande tvål.
199.10.4. Handsprit ska finnas i restaurangen samt på samtliga dess toaletter.
199.10.5. Personal ska finnas tillhands för hjälp och information om gällande direktiv.
199.10.6. Besökare som trots tillsägelse inte följer direktivet om efterlevnad avseende fysisk
distansering avvisas/avlägsnas från restaurangen.
Gällande tillträde och utsläpp från restaurang och loge – se rubrikerna, insläpp och utsläpp i
moment 199.6.2, 199.6.3 och deras undermoment.
199.11. Ytterligare information
I nedanstående länkar finns ytterligare direktiv från Folkhälsomyndigheten och lagstiftning
avseende verksamhet i restaurang- och krogmiljö som ska efterlevas.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202037/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juli/nyrestauranglag-ska-bidra-till-minskad-spridning-av-covid-19/
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