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Till alla klubbar i StBF, fr.o.m. 14 juni är det tillåtet för seniorer att tävla och de tidigare 

begränsningarna för resor inom landet har tagits bort. 

Med anledning av det rådande läget med COVID-19/Coronaviruset har Stockholms BFs styrelse idag 

beslutat om följande uppdatering:  

(Den som ansöker om Tävling/träning ombedes kontakta J Lönnmark, tillstand@stockholmsbf.org för 

mer info samt bifogande av riskbedömning/beskrivning av evenemanget.) 

Uppdaterad information angående tävlingsverksamhet  
Från SBF/Anna Nordkvist: 

Med anledning av de nya direktiven som kom idag (29 maj) och som ni kan ta del av nedan, så vill jag 

också komplettera med att jag talat med RF och förankrat det jag skriver. 

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och 

Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt: 

 Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för fler än 50 personer. (beskrivning om vad som gäller för oss kommer nedan) 

 Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det 
gäller att hålla avstånd från varandra. 

 Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där två av tidigare fem 
allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni: 

1. Om möjligt vara utomhus 
2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel 

Direktiven i korthet säger att: 

- tävling för alla är tillåtet från och med den 14 juni (tidigare var det tillåtet att tävla för dem som var 

18 år och yngre) 

- resa inom Sverige för elitverksamhet (SM, RM) är tillåtet för tävling från den 14 juni. I övrigt inom 

distrikt/kommuner gäller 2 timmars resande. Nästa vecka väntas en ny rekommendation att komma. 

- Förbudet att samla fler än 50 personer gäller men avser endast publik, ej tävlande, team eller 

funktionärer. Det handlar om att inte samla en mängd människor inomhus på en liten yta. Men 

eftersom vi i vår idrott inte är en kontaktsport och dessutom utomhus så säger RF att vi kan hitta 

möjligheter runt det. Håll förarmöten utomhus eller skicka information digitalt, bygg upp depåer så 

att det ej är trångt (håll avstånd) och att det finns faciliteter där inte alla behöver samlas på samma 

ställe. Kontakten med polismyndigheten är väldigt viktig som slutligen tillsammans med arrangören 

har det yttersta ansvaret. 

http://www.stockholmsbf.org/
mailto:tillstand@stockholmsbf.org
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Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av 

tävlingar och matcher: 

 Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma 
till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå 
hem direkt. 

 Genomför en riskbedömning 
 Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter 
 Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. 
 Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och 

rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i 
toalettområden och på matställen. 

 Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer) 

Svenska Bilsportförbundet ser, med ovan förutsättningar, inget hinder till att vi kommer igång med 

vår tävlingsverksamhet igen från den 14 juni på ett säkert sätt. 

Vi har ett möte inbokat på tisdag (distrikt & utskott) och där kan vi hantera ytterligare funderingar. 

Se även polisens hemsida för ytterligare stöd. (bild nedan) 

 

  

http://www.stockholmsbf.org/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
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Kompletterande information: Folkrace: Information Covid -19 
Från SBF hemsida: https://www.sbf.se/Nyheter/Officiellt/folkraceinformationcovid-19/  

Folkrace: Information Covid -19 
09 JUN 2020 20:21 

 
Enligt information utsänd från Svensk Bilsport så räknas inte tävlande, team eller funktionärer in i förbudet mot 

mer än 50 personer på samma plats. Det gör att folkraceutskottet har beslutat enligt följande: 

Under rådande Covid-19 pandemi har folkraceutskottet beslutat att publikfria folkracetävlingar får genomföras 

och endast team (1 förare och 2 mekaniker) samt funktionärer får lägga anbud. Detta är ett avsteg från FR 10.3 

samt FR 10.4 som endast gäller under perioden 2020-06-13 till och med 2020-08-31. 

 Det innebär en stängd depå, och att ingen publik (betalande eller icke betalande spelar ingen roll) får finnas 

på plats. Varje förare får endast ha med sig 2 teammedlemmar. Det är tävlingsledningens ansvar att det inte 

kommer in publik på tävlingsområdet samt att inget organiserat (tex anbudsgivning) sker utanför området. 

 Byt ut förarmötet mot antingen ett digitalt dokument eller ett utskrivet papper som lämnas vid 

administrativa incheckningen. 

 Förskottsbetalning rekommenderas för att slippa kontanthantering. 

 Det rekommenderas att man inte använder fler funktionärer än minimiantalet för banan för att minska totalt 

antal personer på plats. 

 Arrangörer måste se till att trängsel undviks i depån och främja så att alla närvarande kan hålla avstånd. 

  

Se även till att följa folkhälsomyndighetens allmänna råd samt övriga rekommendationer publicerade på SBF.se. 

Följande beslut kan ändras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras. 

  

http://www.stockholmsbf.org/
https://www.sbf.se/Nyheter/Officiellt/folkraceinformationcovid-19/
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Kompletterande information:  

Rally: Träning Rally/Körning med rallybil. 
Från SBF hemsida: 

https://www.sbf.se/Nyheter/Officiellt/rallytraningrallykorningmedrallybil.kompletteringfortydligande/ 

03 JUN 2020 11:23 

 
Träning Rally/Körning med rallybil. Komplettering/förtydligande. 

 

Rallyutskottet ser behov av att tydliggöra vilka möjligheter som i dagsläget finns enligt myndigheters och SBF 

regelverk. Ytterligare en möjlighet har identifierats jämfört med tidigare OM, se nr 5 nedan. 

Vitskyltade bilar kan alltid köras enligt gällande trafikregler, för bilar med orangea skyltar eller då man har 

behov av att överskrida t.ex. hastighetsbestämmelser gäller:  

 

OBS! I de fall ansökan till länsstyrelse ska göras gäller att ansöka för begreppet ”Tävling”, begreppet 

”Träning” finns inte i deras tillståndshantering. 

1. Man hyr en bana med banlicens (antingen som privatperson, klubb eller företag) och så kör man fritt. Inga 

försäkringar gäller men man får köra med orange skyltar också. 

2. Man åker på en officiell träning arrangerad av en motorklubb på en motorbana. Då måste man ha en giltig 

licens och någon form av besiktning. SBF försäkringar gäller för tävlande/funktionärer/tredje part. 

3. Man hyr in sig på ett industriområde (förslagsvis inhägnad grusgrop eller annat) vilket gör att länsstyrelsen 

inte blir inblandad (inhägnat område) och polisen kan ge tillstånd om man har en lämplig begränsning i 

antal. Kräver tillstånd från distriktet och en ansvarig ledare. Giltig licens krävs och försäkringar gäller för 

tävlande/funktionärer/tredje part. 

4. Man hyr en väg. Då krävs tillstånd från Länsstyrelsen och de har 4 månaders handläggningstid. Om det 

finns tillstånd inlämnat på en tävling kan man nog förhandla med Länsstyrelsen om man får omvandla 

någon sträcka ur tävlingen till en mindre tävling, ”träning”, i stället. Kräver tillstånd från distriktet också. 

Giltig licens, försäkringar gäller. 

5. I det fall en enskild väg inte uppbär statsbidrag kan väghållaren själv bestämma om avstängning (markägare / 

vägsamfällighet) enligt trafikförordningen 10 kap 10§. Dispens för hastighetsbegränsningen (70 km/h) söks hos 

aktuell kommun enligt trafikförordningen 13 kap 3 punkten och en ansökan om träning söks hos distriktet (SDF) 

som lokaltävling. Funktionärers kvalifikationer samma som en lokaltävling TL B och TK C. Giltig licens krävs 

för deltagare och försäkringar gäller utom vagnskada som vanligt. Ev tillstånd enligt ordningslagen inhämtas 

från Polisen. 

 

Vi rekommenderar att ni fortlöpande följer informationen på vår hemsida, 

https://www.sbf.se/Distrikt/StockholmsBilsportforbund/. 

Se även information på Svenska Bilsportförbundets sida www.sbf.se 

Stockholms BF // Styrelsen 2020-06-09 
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