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Hur kan vi repetera i våra orkestrar under Corona – krisen! 
 
Sveriges Orkesterförbund ger följande rekommendationer för att repetera eller konsertera under 
rådande omständigheter. Vi baserar detta på myndigheters råd och direktiv. Det är viktigt att 
förstå att covid-19 är väldigt smittsamt och du kan smitta den som riskerar livet, utan att du själv 
blivit mer än lika sjuk som vi en vanlig influensa. 
 
 
FÖRBEREDELSER 
• Har ni inte tillgång till repetitionslokaler med möjligheter till att hålla avstånd bör ni inte 
repetera.  
• Orkesterns styrelse är ansvariga för att sätta sig in i regler och råd kring covid-19. 
• Gör en enkel plan för hur ni tvättar händerna, sitter med avstånd i lokalen, undviker att ta i 
notställ, slagverk (flera personer) och följer Folkhälsomyndighetens råd kring hygien. Se till att 
det finns tvål, ev hansprit och vatten. 
• Smittan överförs i övervägande fall med partiklar som kommer ut från våra munnar. Därför är 
det viktigt med avstånd. 
 
SMITTA OCH HYGIEN 
• Alla musikanter måste tvätta händerna ordentligt innan och efter varje övningspass.  
• Sjuka musiker eller musiker från riskgrupperna skall inte vara med och repetera.   
• All fysisk kontakt skall undvikas och det gäller även vid utdelande av noter, notställ och annat 
material. 
• Träblåsare som använder trärör/ rörblad bör undvika att byta denna under en repetition. Måste 
man byta ta med röret och kasta det hemma. 
• När bleckinstrumenten tömmer: 

- Se till att tömma med avstånd till dina medmusikanter. 
- Töm på ett papper och med låg höjd till papperet och kasta detta direkt. Tvätta händerna. 
- Vid utomhusövning töm så nära marken som möjligt. 

• Vid rengörande av träblåsinstrumenten: 
- Torka instrumentet hemma eller i egen bil efter spelning/ repetition. 
- Måste du torka instrumentet under spelning gör detta långsamt och kontrollerat. 
- Obs! Blås inte igenom klaffhålen. 

 
HUR SKALL VI PLACERA OSS I ÖVNINGSLOKALEN! 
• Den ansvarige märker upp hur musikerna kan sitta med avstånd och utspridda i lokalen. Tag 
gärna med ett måttband. 
• I Sverige har vi rådet om 2 meter. Tänk även på avstånd i sidled med minst 2 meter. 
• Vi har regeln om att fler än 50 personer inte får träffas. Gäller även här. 
• Repeterar vi ute, t e x marschering, skall avstånden vara samma som inomhus. 2 m avstånd och 
va 1 m i sidled.  
 
MATERIAL OCH INSTRUMENT 
• Noter bör skickas ut digitalt, skall ni dela ut noter fysiskt bär man bära handskar. 
• Alla blåsare skall använda sitt eget instrument och inte byta med andra musiker. 
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• Alla slagverkare skall använda egna trumstockar, vispar och inte byta dessa med andra. 
• Slagverkare spelar på ett instrument. Instrumentet rengörs grundligt före och efter repetitionen/ 
konserten. 
• Använder ni stolar bör dessa torkas av innan och efter repetition. Bra om man kan stå istället. 
• Har du med en vattenflaska se till att denna står med avstånd till dina medmusikanter. 
 

Råd för att minska smittspridning - Folkhälsomyndigheten 

Liksom för alla i samhället är det viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Här finner du 
aktuell information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning. 

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med 
droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från 
hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad 
direkt kontaktsmitta. 

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar 
som landat på ytor eller föremål (objekt), har någon betydelse för spridning av covid-19. 

Det är i detta läge viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete genom att ha väl 
fungerande rutiner för städning och rengöring m.m. Att desinfektera ytor är en effektiv åtgärd 
mot coronavirus. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör städas eller 
rengöras varje dag. 

 
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN - corona 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/skydda-dig-och-andra/  
 
 
ALLMÄNT 
Vi vill spela orkester och följer vi råden så är detta möjligt. Känner du dig sjuk, stanna hemma, 
tillhör du riskgrupperna stanna hemma. Förbundet ser det även som viktigt att ni håller 
kontakterna med varandra i orkestern och kanske kan ha möten via nätet. Finns flera olika bra 
verktyg som Zoom t e x. Dirigenter behöver vara kreativa med att ge musikerna uppgifter i 
hemmet.  
 
Förbundet försöker ta fram olika webb-baserade utbildningar under 
denna besvärliga tid. 
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