Svensk Fäktning och covid-19 regler och rekommendationer för
minskad risk för smittspridning
vid fäkttävlingar
Detta dokument gäller som ett tillägg till Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser
under den tid svenska myndigheter har utfärdat riktlinjer med hänsyn till spridningen av
covid-19.
Version 4 – Fastställd av SvFF Tävlingskommitté 2021-10-12

Inledning
Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
Svensk Fäktning följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och
är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Då det löpande sker uppdateringar och då beslut, råd
och riktlinjer kan komma att ändras snabbt måste distrikt, föreningar och enskilda fäktare hela
tiden hålla sig uppdaterad om myndighetsbeslut, eller Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, ändras. Nyheter av vikt publiceras löpande på fencing.se.

Nya rekommendationer från 29/9
Deltagartak vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort från 29
september. Samtidigt slopas kravet på avstånd mellan sittplatser och sällskap.
Fortsatt uppmanas alla att vaccinera sig för att undvika att smittan ska öka igen.
Den 29 september 2021 togs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas
ansvar att förhindra smitta av covid-19 bort. Istället har Folkhälsomyndigheten beslutat om
allmänna råd till ovaccinerade vuxna.
De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även
fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt.
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Råden till ovaccinerade vuxna riktar sig till varje enskild individ över 18 år som ännu inte
vaccinerat sig. men innebär inte att verksamheter har ett ansvar att säkerställa att ovaccinerade
följer dessa råd.
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19
bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom och
påminner också om att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att inte
sprida smittsamma sjukdomar.
Några viktiga resurser för råd och regelverk är:
RF: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
FHM: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/

Fäkttävlingar är generellt inte en offentlig
tillställning
Idrottstävlingar som sker på en avgränsad plats (ex. idrottshall), dit allmänheten inte har tillträde
och som inte syftar till att locka publik är är generellt inte en offentlig tillställning.
Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid
idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska arrangören, istället för att ansöka om tillstånd, göra
en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer info på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstandansok/offentlig-tillstallning/

Regler på internatonella tävlingar
Även om restriktioner och rekommendationer på många områden och i många länder nu lättas
upp så kvarstår regler för internationella fäkttävlingar som arrangörer och deltagare har att följa.
Även om de flesta regler i första hand handlar om arrangörens åtgärder så är det viktigt att
deltagande fäktare och ledare känner till dessa och naturligtvis känner till de regler som direkt
gäller fäktarna. Det är också viktigt att veta att brott mot dessa regler leder till varning och kan i
sista hand leda till uteslutning.
Klicka här för att läsa de regler som gäller vid FIE-tävlingar.
Klicka här för att läsa de regler som gäller vid EFC-tävlingar.

Undantag från reglementet
De undantag från reglementet som gällt under pandemirestriktionerna uppgör att gälla men
fäktarna kan fortsatt själva välja att efter match ta i hand, göra salut, eller korsa klingor.
Fortsatt gäller att fäktare avråds från att låna mask eller kläder av varandra eller dela
vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
/…/
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