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Till samtliga lag i elitserien och div. 1, 2020 
 

Elitserien och div 1 – tilläggsbestämmelser 
m a a covid-19 
 
För att på ett säkert sätt kunna genomföra årets elitserie och div 1 2020, gäller följande 
tillägg till de ordinarie tävlingsbestämmelserna: 
 
1. Samtliga matcher ska genomföras på utsatt datum.  

 
2. Varje lag ansvarar för att spelare och ledare är symptomfria när matcherna genomförs. 

Hemmalag ansvarar för att samtliga funktionärer är symptomfria. Samtliga spelare, 
ledare och funktionärer som ska närvara vid matcherna ska fylla i bilagt 
självskattningsformulär och överlämna till arrangörsklubben/tävlingsledaren.  
 

3. Umgänge mellan spelare och ledare som normalt inte träffas minimeras. Vid matservering 
– säkerställ att respektive lag och funktionärer ska kunna hållas åtskilda vid servering. 
Tips: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/verksamheter/restauranger-och-krogar/ 
 

4. Om möjligt använder lagen separata omklädningsrum. 
 

5. Spelare utanför den nominerade 15-mannatruppen (elitserien) får användas förutsatt att: 
a) spelaren är registrerad för klubben och har giltig tävlingslicens 1 september 2020. 
b) laget följer reglerna för uppflyttning av spelare mellan klubbens serielag.	 
 

6. Anvisningarna från Folkhälsomyndigheten och SvTF/RF ska följas.   
https://www.tennis.se/information-om-coronavirus/ 
 

7. 50-personersregeln gäller. Undantag kan göras för sittande publik med anvisad plats upp 
till 300 personer – vid oklarheter är lokal polismyndighet tillståndsgivare. Tänk på att 
hålla eventuell publik avskild från spelare och funktionärer. 
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/ 

 
8. För att underlätta för arrangör att undvika trängsel är det frivilligt att använda bollkallar. 

Linjedomarkravet kvarstår. 
 

9. I syfte att undvika trängsel i samband med matcherna får undantag göras från regeln 
(paragraf 9) om speltider. 
 

10. Om spelare och/eller ledare i eller kring det egna laget konstateras vara smittad av 
covid-19 ska Svenska Tennisförbundet informeras snarast möjligt. 
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Självskattningsformulär för spelare och 
funktionärer i samband med elitserien och div. 1 - 
2020 
Ska fyllas i och lämnas till arrangerande klubb vid ankomst. 

Har du idag före match uppvisat något av följande symptom:		

• Feber (över 37,5):  Ja __  Nej __	 

• Halsont:  Ja __  Nej __	 

• Hosta:   Ja __  Nej __	 

• Huvudvärk:   Ja __  Nej __	 

• Illamående:   Ja __  Nej __	 

• Diarré:   Ja __  Nej __	 

• Muskelvärk:*  Ja __  Nej __	                 
(*Avser ej träningsvärk eller tidigare skada) 

	Om du har svarat ja på någon av ovanstående symptom får du inte medverka eller närvara i   
match i elitserien/div. 1, 2020 utan att det godkänts av läkare. Läkarintyg ska uppvisas för 
arrangerande förening. 

Jag intygar härmed att ovanstående lämnade uppgifter är med sanningen 
överensstämmande. 

 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Namn: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Klubb: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Underskrift: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mobilnummer: ……………………………………………………………………………………………………… 
 


