
 
 

  

 
 
Beslutsprotokoll med anledning av Coronapandemin 
 
 
Datum:    2020-03-12 
 
Plats:    Telefonmöte 
 
Tid:    19.00 
 
Protokoll:   2020:2 
 
Närvarande:   Thomas Wallén (TW), ordförande 
    Kenneth Bergbom (KB) 
    Martin Claesson (MC) 
    Åsa Hedin (ÅH) 
    Anki Edqvist (AE) 
    Marianne Marescotti (MM) 
    Henrik Mitelman (HM) 
    Christer Sjöö (CS), generalsekreterare 
 
______________________________________________________________________ 
 
På mötet beslutades om att på tennis.se publicera nedan text samt att under mars 
månad ställa in alla nationella landslagsläger och utbildningar: 
 

INFORMATION OM CORONAVIRUS 

Svenska Tennisförbundet har med anledning av coronaviruset fått frågor från föreningar och 
utövare om förhållningssätt för verksamhet och tävlande.  

I dagsläget finns inga direktiv gällande den dagliga verksamheten i idrottsföreningar, utan vi 
uppmanar utövare och föreningar att utifrån sunt förnuft ta beslut om medverkan eller 
genomförande av daglig tennisverksamhet.  
 
I dagsläget är det inte aktuellt att ställa in några tennistävlingar i Sverige. Regeringen har 
dock förbjudit alla allmänna sammankomster med mer än 500 personer, vilket också berör 
idrottsevenemang.  
 
Vi har stor respekt för att eventuella framtida restriktioner kan ge ekonomiska konsekvenser 
för tennisklubbar. Just nu koncentreras samhällets åtgärder på att bekämpa spridningen av 
coronaviruset, men diskussioner gällande den ekonomiska frågan förs också mellan idrotten 
(Idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet) och regeringen.  
 
Svenska Tennisförbundet tar frågan på stort allvar och följer utvecklingen noga samt rättar 
oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
 
 



 
 

  

 

Nedan följer kortfattad information riktad till utövare och föreningar, samt länkar till var du 
hittar ytterligare information. 

För utövare 

• Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller 
träningen. 

• Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för 
matchen”. 

• Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska. 
• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt. 

För föreningar 

• God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era 
besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns 
tillgängligt. 

• Ladda gärna ner affischen God handhygien (pdf) som kan sättas upp på lämpliga 
ställen i tennishallen. 

• Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från 
Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. 

 
Ytterligare information 

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell 
information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna 
om smittspridning, riskbedömning, resor med mera. 

Uppdaterad information riktad till föreningar och utövare kommer vi att publicera på 
Tennis.se https://www.tennis.se/information-om-coronavirus/  
 
Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till 
Folkhälsomyndigheten, ring 113 13 
 
Specifika tennisrelaterade frågor gällande coronavirus hänvisar vi till vår mejladress 
info@tennis.se  
 
 
 
      /CS 


