
   

   

3 maj 2021    

Uppdatering: United Movement och Covid-19   

Med anledning av regeringens nya rekommendationer och Folkhälsomyndighetens restriktioner 

kring träning har Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) uttalat sig om vad det innebär för oss som 

cheerleadingförening och våra aktiva.   

   

I korthet gäller följande:   

 

• Det som tidigare gällde för födda 02 och yngre fortsätter att gälla med tillägg för att de nu är 

tillåtet att träna pyramider. Fortsatt gäller det att hålla det i relativt fasta byggrupper och att 

10 minuters regeln avseende bygg är kvar. Minimera volter som kräver pass.  

● Födda 01 och äldre får nu börja bygg men inte pyramider. Här gäller alltså de riktlinjer som 

även gäller för födda 02 och yngre, dvs relativt fasta byggrupper samt max 10 minuter åt 

gången.  

   

I de fall som man inte tränat ihop på ett tag så ses det som nya närkontakter och då skall man ha 

upptrappning innan man har direktkontakt; definierat av SCF som att man tränar två veckor 

tillsammans innan man börjar bygga.   

   

Alla tidigare försiktighetsåtgärder för att minimera smittspridning gäller fortsatt: handhygien, undvik 

omklädningsrum och trängsel, stanna hemma om du är sjuk. Eftersom United Movement inte äger 

eller har full kontroll på våra lokaler är det fastighetsägarens (kommunens) ansvar att smittskydds- 

åtgärder görs. Var och en har dessutom, som tidigare, ett individuellt ansvar att inte medverka på 

träning om man själv eller någon i hushållet har Covid-19 eller symptom på Covid-19.    

   

De nya riktlinjerna gäller både för våra cheerleaders och våra parkour-grupper från och med den 3 

maj tills vidare. Riktlinjerna uppdateras när det kommer nya riktlinjer.     

   

 

 

 

 

 

 

   

   



   

Aktiva födda 2001 och tidigare   Aktiva födda 2002 och senare    

● Tränaren kommunicerar direkt 
med sitt lag om träningsformer 
och tider för träningar.   

● Får bygga i fasta grupper (max 5 
personer) under korta pass (10 
min). 

● Minimera volter som kräver pass 
● Resa till och från aktiviteten sker 

individuellt    
● Bör träna i mindre grupper dvs ej 

fullstora lag. 

 

● Respektive lags tränare kommunicerar direkt med sitt lag om 
vilken dag/ar och tid/er under veckan som laget tränar.   

● Gör, om möjligt, gärna uppvärmning utomhus (tänk på kläder 
och skor för det).    

● Undviker att passa i volter och gör det endast, om alls, någon 

enstaka gång för att begränsa närkontakt.  

● Får bygga i fasta grupper och även träna på pyramider under 
korta pass (10 min), upp till 3 ggr per träningstillfälle, med 
moment emellan (t.ex. dans, lek, gymnastik eller styrka).   

● Skjuts till träningarna sker företrädesvis enskilt. Här litar vi på 

att föräldrar tar hänsyn till de allmänna råd och restriktioner 

som råder i Stockholmsregionen. Dessutom gäller de tips och 

råd som togs fram tidigare avseende handhygien och 

kroppskontakt. Infon som tidigare skickats ut finns även med i 

denna bilaga på nästa sida.   

   

I övrigt gäller verksamhetsprotokollet för träning som tidigare (se nästa sida).   

   

Verksamhetsprotokoll träning   

Genomgående för träningen i sin helhet:   

● Genomför en egen medicinsk egenkontroll (se nedan)   

● Stanna hemma om du har minsta tecken på sjukdomssymptom   

● Håll avstånd under hela träningen – minst 1,5-2 meter, utom under de tillåtna byggpassen.   

● Håll noggrann handhygien. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder 

innan och efter träning. Använd handsprit som komplement, samt under träning.   

● Hosta eller nys i armvecket   

● Undvik fysisk kontakt t.ex. handskakningar, kramar etc.   

● Ingår du eller din familj i en riskgrupp ska du överväga att stanna hemma   

   

Alla har ett personligt ansvar att undvika smittspridning och en egenkontroll av sin hälsa är därför av 

yttersta vikt.   

   

 

 

 

 

 

 

 



   

Symtom på Covid-19   

Alla ska vara medvetna om förekommande symtom för Covid-19. Den allmänna informationen om 

sjukdomen och symtomen finns på Folkhälsomyndigheternas webbplats;   

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/   

   

Vanliga symtom:   

• Halsont   

• Allmän sjukdomskänsla • Muskel- och ledvärk • Torrhosta   

• Feber   

• Snuva   

   

Mindre vanliga symtom:   

• Huvudvärk   

• Illamående   

• Diarré   

• Smak- och luktbortfall   

   

Om någon utövare känner något av symtomen inför träning ska vederbörande stanna hemma och i 

övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För rådgivning kontakta 1177. Om symtom 

uppdagas under träningen ska vederbörande omgående åka hem på ett smittsäkert sätt. Finns 

symtom på smitta och det inte säkert kan förklaras av annat, som t.ex. allergi rekommenderas också 

att ni omedelbart testar för covid-19. Mer information om detta kan fås via din egen region och 

1177.   

   

Aktiva som har symptom ska stanna hemma från träningen. Meddela frånvaro och symptom till 

lagets tränare. Meddela föreningen på mejl till kansli@unitedmovement.se om du som aktiv testat 

positivt för Covid-19.   

   

   

   

Medicinsk egenkontroll   

Den medicinska egenkontrollen säkerställs genom att besvara nedanstående frågor.    

   

Om någon av frågorna nedan besvaras med ett Ja, eller om man har en onormalt förhöjd kropps- 

temperatur (mot vad man normalt brukar ha), ska man per omgående isolera sig.   

   

Kroppstemperatur?      

  

          

Halsont?   Ja       Nej         



   

Snuva?   Ja       Nej         

Hosta?   Ja       Nej         

Huvudvärk?   Ja       Nej         

Illamående?   Ja       Nej         

Diarré?   Ja       Nej         

Muskelvärk*?   Ja       Nej      *avser ej träningsvärk eller tidigare skada   

Andra symptom?   Ja       Nej         

Uppvisar någon annan 

närstående ovan- 

stående symtom?   

Ja       Nej         

               

   

Resor till- och från träning   

Resor sker företrädesvis genom egen bil med familjemedlemmar i varje fordon. Resor med 

kollektivtrafik ska undvikas i möjligaste mån.   

   

Under träning Tänk 

på att:   

• Håll avstånd på väg in och ut ifrån träning   

• Håll avstånd och undvik trängsel vid vattenpauser och toalettbesök   
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