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FAQ Covid-19
1) Vem bestämmer vilka som får fortsätta träna?
SVAR: Det är krisledningen i LASS som beslutar efter direktiv och rekommendationer från
Linköpings kommun, Folkhälsomyndigheten (FHM) och Region Östergötland. Krisledningens
uppdrag finns under ”Allt om LASS” – Dokument - VIKTIGA DOKUMENT på LASS hemsida.
2) Hur bestäms vilka som får fortsätta träna?
SVAR: Krisledningen i LASS tar beslutet med direktiv och rekommendationer från kommunen
och FHM. Beslutet baseras på lokala restriktioner, Svenska simförbundets rekommendationer,
kommunens definition av elitidrottare och smittskyddsinstruktioner, Just nu utgår beslutet
från de som är elitsimmare. Vi har definierat elitsimmare som simmare med JSM-kval.
3) Har vi i LASS hårdare restriktioner än andra klubbar?
SVAR: Varje kommun och region har olika nivåer på restriktioner och därför varierar besluten
på vilka som får träna. Vårt mål är att balansera önskan att så många som möjligt ska få träna
kombinerat med att följa de restriktioner som gäller.
4) Följer vi i LASS Svenska Simförbundets rekommendationer?
SVAR: Vi följer Svenska Simförbundets rekommendationer på de flesta punkter, undantaget
är elitidrottare som vi efter gemensamt beslut i Linköpings kommun lagt på JSM-kvalade. Här
har vi alltså en bredare definition som tillåter fler av våra simmare att träna än Svenska
Simförbundets definition.
5) Har vi i LASS hårdare restriktioner/snävare definition av elitsimmare än Svenska
Simförbundet?
SVAR: Nej, vi har bredare. Linköpings kommuns idrottsutvecklingsenhet har gett direktivet
om en enhetlig nivå i kommunen för elitidrottare, vilket för elitsimmare är JSM-kvalad. Se
svar fråga 4.
6) Hur gör jag om jag inte håller med i beslutet?
SVAR: Som medlem kan du föra fram dina synpunkter till info@lass. Krisledningen står i
ständig kontakt med kommunen, regionen och FHM. Besluten kan omprövas men då krävs
mer info innan nya beslut tas.
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7) Hur tas de simmare som inte får träna omhand?
SVAR: Vi är medvetna om att beslutet väcker mycket känslor och vi har en noggrann plan för
hur varje simmare på bästa sätt ska tas om hand. Är du föräldrar till någon simmare och
känner oro ska du vända dig till ansvarig tränare. Varje tränare/ledare har för sin grupp
uppdraget att informera och i dialog med simmaren hitta lösningar på andra träningsformer
och även ge upplägg på träning.
8) Hur länge gäller detta beslut?
SVAR: Beslutet är fattat utifrån FHM och Region Östergötlands rekommendationer och det
gäller t o m 2020-12-13, men kan komma att omprövas innan dess. Finns behov kommer
beslutet förlängas och kan även förändras.
9) Varför får inte alla i samma grupp träna?
SVAR: Beslutet grundar sig inte på grupptillhörighet utan definitionen av elitsimmare.
Simning är en individuell idrott. Detta innebär att det kan skilja sig mellan simmare i varje
grupp. Vi har stor förståelse för att detta är svårt att förstå och kommunicerar därför extra till
berörda simmare och tränare kring detta kontinuerligt.
10) Vad är det krisledningen jobbar med?
SVAR: Krisledningens mål är att driva föreningen genom denna kris utifrån LASS värdegrund
och på bästa sätt följa lokala restriktioner, rekommendationer och FHM råd samt att vara ett
föredöme i kommunen kombinerat med att så många medlemmar som möjligt kan fortsätta
sin träning.
11) Varför får jag gå i skolan ihop med mina gruppkompisar, men inte träna ihop?
SVAR: De lokala restriktionerna som är införda i Östergötland är förlängda t o m 2020-12-13 och
handlar om att begränsa antal sociala kontakter på totalen i samhället – för att inte tvingas till
mycket hårdare begränsningar längre fram. Det bygger på en lojalitet hos oss alla, det innebär
uppoffringar från oss alla, det innebär en träning och en vardag som inte är som vanligt. Därför spelar
det stor roll hur du agerar på fritiden som ledare/simmare i LASS även om du under dagen varit i
skolan.

