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Badminton Swedens policy för anmälan av deltagare till tävlingar, läger,
utbildningar, konferenser och liknande aktiviteter utomlands.
Vad gäller frågan om att resa eller inte så följer Svenska Badmintonförbundet (SBF) de råd och
rekommendationer som ges av Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten. Med anledning
av den omfattande spridningen av coronaviruset avråder UD för närvarande från "icke nödvändiga"
resor till ett flertal länder.
SBF:s fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset och
rekommenderar därför att spelare, funktionärer och övriga med uppdrag åt SBF tills vidare ska
avstå från utlandsresor.

1. UD avråder från resor till ett land eller delar av ett land
Då UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, dvs när säkerhetssituationen bedöms
som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig:
- SBF anmäler inte deltagare till evenemang som äger rum i dessa länder eller områden.
Hänvisning: Regeringskansliet UD Avråder

2. UD avråder från icke nödvändiga resor till ett land eller delar av ett land
Då UD avråder från icke nödvändiga resor till land, eller delar av land, ansvarar SBF för anmälan
av deltagare endast i följande fall:
- Då anmälan avser deltagande i internationella mästerskap, såsom EM, VM, OS eller Paralympics
eller liknande tävling;
- Då anmälan avser deltagande i tävling som är avgörande för landslagsspelares kvalificering till
internationella mästerskap, eller motsvarande.
En förutsättning för anmälan under dessa omständigheter är
- att deltagaren fyllt 18 år före planerat avresedatum, dvs är myndig;
- att SBF gjort bedömningen att det finns förutsättningar att genomföra en säker resa utifrån
deltagarnas specifika situation och behov (t ex avseende geografisk närhet och möjlighet till
flera alternativa hemresemöjligheter);
- att arrangören förbundit sig att följa BWF:s och nationella myndigheters riktlinjer för
begränsning av smittspridning;
- att den enskilde deltagaren ansvarar för att givna riktlinjer och rekommendationer
efterföljs.
- Dispens för landslagsspelare beviljas av förbundsstyrelsen.
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Förtydligande: Redan vid UD:s nivå ”avrådan från icke nödvändiga resor” faller de ekonomiska och
juridiska konsekvenserna ut, dvs försäkringar gäller sannolikt inte, för resor som påbörjats trots
UD:s avrådan.
Hänvisning: Regeringskansliet Vad innebär en avrådan
”När UD avråder från resor ska det ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man
noga bör tänka över sitt beslut att resa. Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från
resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa
trots UDs avrådan. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring och vilka villkor
som gäller för den resa man bokat.”

3. Då UD hävt avrådan om resor till land, eller delar av land
Under pågående coronapandemi gäller följande angående SBF:s anmälan av deltagare till land,
eller delar av ett land, där UD hävt reseavrådan:
- SBF ansvarar för anmälan av landslagsspelare, eller motsvarande deltagare (t ex funktionär eller
kursdeltagare) som representerar SBF.
- I de fall SBF administrerar föreningsanmälda spelare/deltagare, är det spelarens förening som till
fullo ansvarar för att hantera de situationer och kostnader som kan uppkomma under resan och
evenemanget i samband med eventuella förändringar av säkerhetsläget i området. SBF ansvarar
inte för föreningsanmälda spelare/deltagare vid evenemang utomlands.
- Vid föreningsanmälan av deltagare till tävling utomlands, ska föreningen inkomma med skriftligt
intyg till SBF att föreningen är införstådd i ovanstående ansvarsfördelning.
- Det åligger den enskilde deltagaren att ansvara för att givna riktlinjer och rekommendationer
efterföljs.
Hänvisning: Regeringskansliet Frågor och svar om reseavrådan
”Måste jag som resenär tänka på något speciellt vid resa till länder där avrådan är hävd?
Vår bedömning är att osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer i de utpekade länderna har
minskat betydligt. Samtidigt kan konstateras att allt resande inom Europa kommer vara
kringgärdat med en ovisshet för svenska resenärer.
Utgångspunkten är att UD och ambassaderna inte kommer att kunna bistå med transport till
Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.
Mot denna bakgrund blir det egna ansvaret än viktigare. Varje resenär ska noga överväga sin resa,
vidta ordentliga förberedelser, informera sig om de förutsättningar som gäller och följa lokala
myndigheters råd och anvisningar på plats. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina
resebolag och se över sitt försäkringsskydd. Det är viktigt att resenärer har tillräckligt med pengar
för oförutsedda händelser på resan som t.ex. förseningar som kan förorsaka extra kostnader.
Man bör också ladda ner appen UD Resklar, och kontinuerligt uppdatera sig om ambassadens
reseinformation på hemsidan Sweden Abroad.”
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