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Föreskrifter
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att
förhindra smitta av covid-19 m.m.;
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2021:33
Utkom från trycket
den 6 maj 2021

beslutade den 28 april 2021.
Folkhälsomyndigheten beslutar att de allmänna råden till 2 § med rubriken
Föreningar för idrott, kultur och fritid i myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19
m.m. ska ha följande lydelse.
Föreningar för idrott, kultur och fritid
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts-,
kultur- eller fritidsaktiviteter
1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt und
vika trängsel, och
3. avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.
För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller tävling avses
1. för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka
och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande, och
2. för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs
lokalt eller annars med ett begränsat resande.1
Dessa allmänna råd gäller från och med den 28 april 2021.
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Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik
106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se
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