
Till distriktsförbunden ang. tävlingar 

 

Informationen nedan gäller tisdagen den 7 april 2020. Var uppmärksam på att 
ramarna kan förändras när som helst om regering, myndigheter och/eller 
förbundsstyrelsen förändrar villkoren för genomförande av arrangemang. 

 

Den nuvarande situationen som Sverige och världen befinner sig i lämnar ingen oberörd. Det gäller 
så klart även oss och våra föreningar, speciellt tränings- och tävlingsverksamheten. För att minska 
smittspridningen av Covid-19 behöver friidrottsföreningar göra flera justeringar i sin dagliga 
verksamhet. Därför vill vi nu göra er som distriktsförbund uppmärksamma på regler och riktlinjer 
för tävlingsverksamheten som tillkommit till följd av Covid-19 och som gäller för stunden. 

Håll er uppdaterade 

Följ nyhetsrapporteringen om viruset och håll er uppdaterade om vad som gäller, det kan ändras 
snabbt. På friidrott.se hittar ni även den nya specialsidan om Coronaviruset som hela tiden samlar 
senaste nytt som påverkar friidrottens verksamhet. 

 

Tävlingar i Sverige - tänk småskaligt, lokalt och ansvarsfullt 
 
Friidrottstävlingar kan genomföras, utifrån de riktlinjer som råder just nu: 

o Om det totala antalet personer som samlas för och kring arrangemanget (deltagare, 
funktionärer och eventuella åskådare) inte överskrider 50 personer. 

o Om de är små och har ett lokalt upptagningsområde. 
o Om arrangören avråder från resor med kollektivtrafik till och från arrangemanget. 
o Om arrangören följer samtliga råd från Folkhälsomyndigheten och inför tävlingen gör 

en riskbedömning för att minimera risken för smittspridning i samhället. Här finns 
FHM:s checklista för riskbedömning av evenemang. 

o Om de genomförs utomhus. 
o Om äldre och sårbara personer i riskgrupper inte närvarar eller medverkar (varken 

som aktiv eller funktionär). 
o Om arrangören tar ansvar för att följa detta och inte äventyra hälsan för deltagare 

eller samhället. 

Vid osäkerhet eller behov av rådgivning ska Svensk Friidrott - i första hand kommunikationsansvarig 
Hillevi Thor eller tävlingsansvarig Daniel Bergin - kontaktas. 

Här finns samlad information från Folkhälsomyndigheten.  

  



Sanktioner 

Datumändringar och inställda tävlingar 
Just nu tvingas många arrangörer ställa in eller flytta sina tävlingar vilket gör att uppdatering av 
tävlingskalendern måste göras kontinuerligt och kommuniceras mellan arrangören, distriktet och 
Svensk Friidrott. För centralt sanktionerade tävlingar ska alla ändringar som vanligt kommuniceras till 
ansvarig på distriktsförbundet samt Svenska Friidrottsförbundet. Eftersom många arrangörer vill 
flytta sina tävlingar ber vi alla distriktsansvariga att hantera dessa ändringar så fort som möjligt så att 
ingen part behöver vänta längre än nödvändigt på besked. Om distriktet av någon anledning inte 
återkommit inom 7 dagar i fråga om en datumändring kommer handläggningen övergå till Svenska 
Friidrottsförbundet. De många datumändringarna vi redan sett leder till en trängre kalender under 
framförallt augusti och september. Det är inte en optimal situation men vi anser att föreningar ska 
ges chansen att arrangera sin tävling. Vi ska så klart föra en dialog gentemot föreningen för att sprida 
tävlingar så gott det går men kommer alltså acceptera en mer fulltecknad tävlingskalender.  

Halverad sanktionsavgift 
Sedan tidigare har vi även informerat om att förbundsstyrelsen beslutat att halvera kostnaden för 
central sanktion för alla tävlingar som genomförs under 2020, detta för att underlätta för föreningar 
med tanke på ev. intäktsbortfall. Tävlingar som ställs in helt betalar ingen sanktionsavgift. Detta 
gäller från och med 20 mars och året ut. 

FRIDA-systemet åter i bruk 
Dessutom vill vi passa på att meddela att FRIDA-systemet åter är i bruk, systemet låg nere under flera 
veckor till följd av problem med servern. Detta innebär att alla nya ansökningar om central sanktion 
ska sökas via systemet. Ta gärna en titt i FRIDA för att se om det ligger några ännu inte hanterade 
ansökningar i ert distrikt.  

 

Veckans grenar – ett tävlingskoncept för arenatävlingar i coronatider 

För att skapa möjligheter att tävla för friidrottare i början av utomhussäsongen 2020 kommer vi 
under de närmaste veckorna att finslipa ett tävlingskoncept med arbetsnamnet “Veckans grenar”. 
När nyckelorden för vår tävlingsverksamhet är småskaligt, lokalt och ansvarsfullt vill vi ändå skapa 
möjligheter för ungdomar, juniorer, seniorer och veteraner att tävla på hemmaplan. 

Svensk Friidrott kommer varje vecka från och med början av maj att utse en sprint-/häckgren, en 
medel-/långdistansgren, en hoppgren och en kastgren till “veckans grenar”. Inom ramen för Veckans 
grenar är alla föreningar välkomna att arrangera tävlingar för sina egna medlemmar i åldrarna 12–69 
år. 

För att inte krångla till administrationen av detta behövs inga sanktionsansökningar från de 
föreningar som anordnar veckans grenar. Däremot ska resultat från samtliga genomförda tävlingar 
redovisas till SFIF precis som vanligt. 

Om en förening vill arrangera någon annan typ av arenatävling än “veckans grenar” ska 
sanktionsansökan skickas in till distriktsförbundet. 

Så länge det finns restriktioner där folk avråds från icke-nödvändiga resor kommer vi inte att hantera 
några nya ansökningar om arenatävlingar med central sanktion. 

 



Synkrona tävlingar - coronaanpassade elittävlingar i hopp och kast 

Svensk Friidrott testar under våren ett tävlingsupplägg för elitaktiva inom grengrupperna hopp och 
kast, under arbetsnamnet “Synkrona tävlingar”. 

Utifrån de förutsättningar som gäller och alla försiktighetsåtgärder som behöver vidtas skapar vi en 
tävlingsform där aktiva tävlar mot varandra fast från olika orter, och där man online ska kunna följa 
tävlingen och skapa en känsla av att det är en och samma tävling. 

En synkron tävling är i själva verket flera tävlingar som genomförs samtidigt. På var och en av 2–3 
olika orter tävlar 2–6 deltagare. Varje tävling filmas med mobilkamera och filmerna tas emot av en 
bildproducent hos SFIF som producerar den synkrona tävlingen till en stream. 

Deltagarna på de olika orterna tävlar efter en gemensam hopp-/kastordning. Startlistan är alltså 
gemensam för samtliga tävlingsorter och tävlingarna “väntar in varandra” så att en person i taget kan 
få bildproducentens uppmärksamhet i sändningen. En sändningsledare hos SFIF har kontakt med 
grensekreterare vid varje tävling och ger besked om vem som ska kasta/hoppa och när. På så sätt 
upplevs det för tittaren som att det är en tävling som växlar mellan tre olika miljöer. 

Vid varje tävlingsplats finns en skärm/dator som visar sändningen direkt, så deltagarna kan titta på 
övriga deltagare från de andra orterna. Tre tävlingar upplevs alltså som en där man tävlar mot 
varandra. Tävlingarna kommer också att visas för publik på Svensk Friidrotts Facebooksida eller på 
Friidrottskanalen. 

 

Fortsätt aktivera barnen! 

Det finns många sätt föreningen kan aktivera sina yngre medlemmar. I idéskriften Friidrottens 
tävlingar för barn har vi samlat ett antal tävlingsformer som går utmärkt att genomföra under de 
ordinarie träningspassen. Då får barnen öva på tävlingsmomentet i en miljö de känner igen och med 
deltagare de tränat med sedan innan. Alla går att genomföra utomhus, på varierat underlag och med 
valfritt antal deltagare. 

Nedan har vi listat tre tips: 

Öppet Hus: Här får deltagarna välja vilka grenar de vill tävla i och hur många försök de vill göra i 
respektive gren. Du som förening väljer själv vilka grenar som ska finnas på programmet och hur 
länge ni vill hålla igång (max 3 timmar). Alla deltagare får ett startkort de bär med sig under 
tävlingens gång där resultaten noteras ner.  
       
Mångkamp: För barn är trekamper eller fyrkamper ett utmärkt sätt att få in alla grengrupper under 
ett tillfälle. En mångkampstävling ska alltid innehålla de tre grengrupperna men våga testa olika 
varianter av grenkombinationer och involvera barnen i upplägget! 
       
Kids’ Athletics: En tävlingsform där barn tävlar lagvis i löpning, hopp och kast. Konceptet består av 
förenklade friidrottsgrenar som passar åldern 6 –11 år. Kids’ Athletics kräver inte att du som förening 
är van tävlingsarrangör eller att deltagarna tränar friidrott innan. Lagen samlar poäng i enskilda 
grenar för att sedan avsluta med en gemensam uthållighetsgren. 
  
 



 

Nytt upplägg för kval i Kraftmätningen 

Kraftmätningen är en årlig lagtävlingsform för 15-åringar som består av regionala kvaltävlingar i 
maj/juni och en final runt månadsskiftet augusti/september. Tävlingen genomförs i tre olika 
tävlingsklasser: mixklass med både flickor och pojkar, F15 och P15. 

På grund av rådande situation med coronaviruset genomförs årets kvalomgång lokalt, med ett eller 
två lag vid varje tillfälle. Alla kvaltävlingar ska genomföras under perioden 16 maj–14 juni. 

De föreningar som vill arrangera ett kval ska anmäla sig med datum och plats för kvaltävlingen, samt 
besked om vilket/vilka lag som deltar. Arrangörsanmälan skickas till Frida Hogstrand, 
frida.hogstrand@friidrott.se senast den 1 maj. 

Vi hoppas kunna genomföra finalen likt planerat i slutet av augusti. 
  
Mer information om Kraftmätningen: 
https://www.friidrott.se/barnungdom/kraftmat/arrangera.aspx 

https://www.friidrott.se/barn-ungdom/kraftmat/Tavl-bestammelser-20.aspx 

 

Virtuella lopp – ett alternativ 

Svensk Friidrott har i ett samarbete med appen RaceONE tagit fram en tjänst som gör att lopp 
framöver kommer kunna genomföras online. Via RaceONE-appen kan löpare och idrottare redan idag 
hitta lopp och följa deltagare på olika sätt. Utifrån denna har den nya tjänsten för virtuella lopp 
utvecklats.  

Virtuella lopp kan inte ersätta ett inställt lopp utan ska ses som ett alternativ och en möjlighet att 
erbjuda sina deltagare en ny loppupplevelse. 

Varje förening bestämmer upplägget för sitt lopp, t.ex. vilken tidsperiod det ska vara öppet, vilken 
distans löparna ska springa och ev anmälningsavgift.  

Bastjänsten är kostnadsfri (t o m 31/12) för arrangören och arrangören kan själv bestämma hur 
anmälningsvillkoren ska se ut. Här använder deltagaren egen gps-utrustning och laddar sedan upp 
sitt resultat i efterhand. 

Premiumtjänsten är kostnadsfri till och med 30 juni, förutsatt att loppet läggs upp och startar senast 
under juni månad. Vill man nyttja premiumtjänsten efter 30 juni tillkommer en kostnad som är 
rabatterad för Friidrottsförbundets medlemsföreningar. I premiumtjänsten kan deltagarna välja att 
springa sitt lopp live med RaceONE-appen, alternativt tracka sitt lopp med valfri gps-utrustning och 
sedan ladda upp sitt resultat i efterhand.   

För att lägga upp ett lopp på RaceONE går du in här och följer instruktionerna. 

Ett inspelat webinarium kring tjänsten kommer att läggas ut på Friidrottskanalen. Har du frågor är du 
välkommen att kontakta Jenny Sundqvist  

För att sprida initiativet används #springförloppen i sociala medier. 


