
 

 

Checklista för genomförande av tävlingar  

Då det är många människor som rör sig på och runt arenorna i Stockholm har 08fri. för att hjälpa sina 

föreningar att göra rätt tagit fram nedanstående checklista. Vilka åtgärder som är tillämpbara och hur de ska 

implementeras i just din tävling kan bero på arenaförhållanden och antalet som ska tävla.  Vi hoppas att den 

underlättar er planering av flöden för att hålla trängseln nere och minimera kontakter mellan olika grupper. 

Genom att få till bra flöden går det att möjliggöra större tävlingar. 

Som både Folkhälsomyndigheten och Svenska Friidrottsförbundet poängterar lever vi fortfarande under en 

pandemi. Alla har ett ansvar att bidra till att minska smittspridning. Arrangörer måste hålla sig till gällande 

riktlinjer.  Viktigaste är att i alla förberedelser tänka på andemeningen i att minska smittspridning: att inte 

skapa nya kontakter och därmed nya smittkedjor. För samtliga tävlingar som genomförs är de viktigaste 

ledorden småskaligt och ansvarsfullt! 

Planering – flöden och ansvar  

 Tänk på olika flöden redan i planeringen och gör ett flödesschema med syfte att hålla nere trängseln 
och minimera kontakter mellan olika grupper. Beskriv flödet i PM och/eller sätt upp skyltar för att 
markera zoner och riktningar. Utse även en flödesansvarig som på tävlingsdagen kan göra 
anpassningar vid behov. 

 

 Vid arenatävlingar där inga åskådare får närvara – sätt upp skyltar, men avdela även en person som 
ansvarar för att detta efterlevs. 

 

 Vid trängre eller mycket frekventerade passager är det en fördel mer enkelriktning, med väl skilda 
vägar för mötande. Detta kan också användas för tävlande på väg in till start och på väg tillbaka till 
start efter målgång.  

 

  

Planering – tidsprogram  

 Planera tidsprogrammet så aktiviteterna börjar vid olika tidpunkter för att sprida ut resandet och 
ankomster. 

 

 Planera tidsprogrammet med utrymme så det finns tid för de som har tävlat klart att lämna arenan 
innan en ny grupp dyker upp. 

 

 Planera för att hinna med att desinficera/tvätta all utrustning mellan grupper. Tävlingsutrustning, 
som t ex kastredskap, desinficeras inför varje nytt försök. 

 

   

Resa till och från tävlingen  

 Ange avlämnings- och upphämtningsställen samt in- och utgångar. Planera så det skapas ett bra flöde 
så trängseln hålls nere och antalet kontakter mellan grupper minimeras.  

 

 Om det finns parkering och fler idrotter delar denna, dela gärna upp parkeringen i idrottszoner.  

 Uppmana tävlande att inte använda kollektivtrafik (Eftersom den ska vara för nödvändiga resor, tex 
så att sjukvårdspersonal kan resa säkert). 

 

  

Ankomst arena/startområde  

 Med hänsyn till begränsningar i antalet som får vistas på arenan, rekommendera att man ankommer 
så nära inpå tävling som möjligt 

 

 Skapa ett tydligt flöde från ingång – inlämning kläder och väskor (om aktuellt) – upphämtning av 
nummerlappar (behövs de? Kanske kan de skickas ut innan?) – uppvärmningsarena 

 

 Dela in uppvärmningsområdet i zoner, beräkna hur många som får vara i varje zoon för att alla ska 
kunna värma upp. Helst bör det vara mycket mindre än 50 i varje. 
Tydliga skyltar. 
 

 

 Fundera på hur de tävlande ska kunna värma upp på arenan, för tex inhoppning, något stegringslopp 
mm. Detta bör ske efter att föregående heat/grupp har lämnat. Dvs i snar anslutning till tävlingsstart. 
Informera om det i tävlings-PM. 

 

 Skapa ett tydligt flöde från uppvärmningsområde till calling/upprop – tävlingsområdet  

   

Genomförande av tävling  

 Enligt riktlinjer från SFIF  

   

Efter tävlingsavslut/målgång  

 Skapa ett tydligt flöde från tävlingsområdet/målgången – hur genomförs ev. prisutdelning – 
utlämning kläder och väskor (om aktuellt) - bort från arenan 

 



 

 

 Måste de tävlande lämna området? Eller finns det vistelse/fika-områden där de får vistas? Skapa 
flöden och eventuellt zoner.  

 

   

Vistelseområden  

 Finns det vila/fikaområden? Se till att de är tillräckligt stora, att det finns avstånd mellan bord.  

 Påminn om att hålla avstånd.  

 Väderskydd. Ha en plan för var icke-tävlande personer kan få skydd vid dåligt väder. Utan att det blir 
trängsel. 

 

  

Mellan tävlingsområden  

 Om tävlande ska röra sig mellan områden, skapa tydliga flöden med sikte på att minimera trängsel 
och kontakter mellan grupper.  

 

   

Övrigt   

 Ha en plan för hur sjukvårdare ska kunna ha överblick och kunna agera.  

 Toaletter. Se till att de är lättåtkomliga, utan lång trång kö utanför. Städa ofta.  

   

Tips   

 Livestream:a från arenan.  

 


