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Remissvar gällande promemorian:  
Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster 
och tillställningar, sektionering och särskilda 
bestämmelser för demonstrationer och mässor 
(diarienr S2021/05005) 
Sammanfattning 

Pandemilagen antogs i syfte att åstadkomma en mer träffsäker och ändamålsenlig reglering än vad som gick 
att åstadkomma under ordningslagen. Så blev emellertid inte fallet för orientering och andra idrotter som 
tävlar över stora ytor utomhus. Den negativa effekt på folkhälsan som alla uteblivna arrangemang haft har vi 
bara sett början av. Svenska Orienteringsförbundet anser att tolkningen och tillämpningen i högre grad 
borde ha styrts av syftet med begränsningsförordningen, nämligen att begränsa smittspridning av covid-19. 

Förslaget till förordning om ändring i förordningen 2021:8 som nu föreligger är välkommet och det ger våra 
orienteringsföreningar bättre förutsättningar att arrangera tävlingar och blir också mer träffsäker. Samtidig 
tycker vi fortfarande inte att riktlinjerna är logiska utifrån smittrisken och att deltagaridrotter med stora 
ytor fortfarande får sämre förutsättningar när vi jämför med andra, såsom sittande publik och 
demonstrationer.  

Svenska Orienteringsförbundet anser vidare att lagstiftningen måste ses över så att inte orienteringsidrotten 
i allmänhet och orienterande barn och ungdomar i synnerhet riskerar att komma i kläm av oproportionerliga 
begränsningar i framtiden. 

Författningsförslag 

Svenska Orienteringsförbundet ser övergripande positivt på förslaget. Vi önskar dock vissa förtydliganden 
och att vi har en fortsatt dialog för att ytterligare öka träffsäkerheten och tydligheten i riktlinjerna. Vårt 
tidigare krav att tävlingsområdet ska lyftas bort är nu tillgodosett, vilket är bra. Detsamma att möjlighet ges 
att dela in i sektioner.  

Våra förslag på förändringar: 

1. Gällande: ”Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i 
start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900” 

Vi ser att det finns en tolkningsrisk här. Här bör det förtydligas att om start- och målområde är åtskilda 
så gäller begränsningen 900 utövare för respektive område. Både utifrån smittriskperspektiv och i 
relation till andra verksamheters begränsningsregler anser vi att det är riktigt såsom i förslaget att se 
start- och målområde som två olika sektorer och att de behandlas på detta sätt. Det är inte sällan start- 
och målområde har betydande avstånd (flera km) mellan sig och att då se dem som en enhet känns 
inte träffsäkert och inte hållbart utifrån ett bedömnings- och tillsynsperspektiv.  

2. Antal deltagare inom start respektive mål för motionsloppen är nu satt till 900 personer medan det 
tillåts sittande publik upp till 3000 personer och 1800 på demonstrationer. Vi tycker fortfarande inte att 
det blir logiskt, träffsäkert eller rättvist. Vi tycker att motionslopp bör ges minst samma möjligheter 
som demonstrationer, dvs 1800 deltagare inom start respektive mål. Om det inte görs någon justering 
av antalet för motionslopp önskar vi att FHM tydligt förklarar/motiverar skillnaderna så att vi och våra 
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medlemmar förstår logiken. Vi tror, likt regeringen och FHM uttryckt från start av denna pandemi, att 
det är av största vikt att riktlinjerna blir logiska och träffsäkra.  

3. Gällande sektionsindelningen är vi positiva till den men ser en risk för olika tolkningar. Här är förslag 
och önskan från oss om en fördjupad dialog mellan RF/Motionsloppen, FHM och polisen. Detta för att 
skapa tydlighet vad som gäller och för att på det sättet underlätta för alla inblandade att göra rätt och 
riktigt från början.  

 
 
Maria Krafft Helgesson, ordförande Svenska Orienteringsförbundet 
Susanne Söderholm, förbundschef Svenska Orienteringsförbundet 
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