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Beslut angående distriktsserier 2020
Västmanlands Fotbollförbund (VFF) följer noggrant utvecklingen av den Coronapandemi som pågår.
Läget är mycket osäkert och kan förändras hastigt. Observera därför att nedanstående gäller tills
annat beslutats. Styrelsens beslut tar sin utgångspunkt i de rekommendationer och riktlinjer som
kommer från Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Folkhälsomyndigheten (FHM).
VFF:s styrelse har vid ett extrainsatt styrelsemöte, torsdag den 26 mars 2020, fattat följande beslut
om de tävlingar som genomförs i distriktets regi.
Division 4-8 herrar samt U23
Spelas enligt spelprogrammet.
Om något av lagen inte vill spela så lämnar det laget WO, ingen avgift debiteras. Fler WO kan lämnas
utan att laget blir uteslutet ur serien. Om inget av lagen vill spela döms matchen som dubbel WO.
Division 2 damer (Svealand)
Beslut om seriespelet fattas av administrerande distrikt. Ett sådant beslut är utlovat senast den 2
april. Om vårens matcher stryks så kommer VFF försöka erbjuda ett lokalt seriespel.
Division 3-4 damer
Vårsäsongen stryks, serierna avgörs genom enkelmöten under hösten.
VFF återkommer med förslag på ett lokalt seriespel för de lag som tillhör Västmanland.
Ungdom 11 mot 11 (15-19 år)
Görs om till serier med endast västmanländska lag.
Om situationen tillåter återupptas samarbetet med Örebro till hösten.
Om något av lagen inte vill spela så blir matchen inställd. Resultaten visas men ingen tabell eller
seriesegrare utses under våren.
Upp- och nedflyttning till hösten kan ske utifrån önskemål och resultat på våren.
Ungdom 9 mot 9 (13-14 år)
Spelas enligt spelprogrammet.
Om något av lagen inte vill spela så blir matchen inställd. Resultaten visas men ingen tabell eller
seriesegrare utses under våren.
Upp- och nedflyttning till hösten kan ske utifrån önskemål och resultat på våren.
Ungdom 7 mot 7 (10-12 år)
Spelas enligt spelprogrammet.
Om något av lagen inte vill spela så blir matchen inställd.
Upp- och nedflyttning till hösten kan ske utifrån önskemål.
Distriktslagsverksamheten
Distriktslagsverksamheten i Västmanland är satt på paus tills vidare. Andra veckan i april kommer
beslut om huruvida Svealandslägret kommer genomföras. Senast den 13 maj lämnar SvFF besked om
utvecklingslägren i Halmstad.

Varför spelas distriktsserier när SvFF ställer in förbundsserier?
SvFF ställer in förbundsserierna och rekommenderar distrikten att överväga att skjuta fram
seriestart. VFF har naturligtvis övervägt detta noga men kommit fram till ovanstående beslut.
Huvudargumentet till att förbundsserierna skjuts upp är att vi ska undvika icke nödvändiga resor
inom landet. I högre serier spelar även bestämmelsen om max 500 personer in. Vi anser att våra
serier varken bidrar till resandet i landet eller samlar 500 personer.
FHM rekommenderar att idrott ska fortgå och att det är bra för folkhälsan. Vårt beslut tar avstamp i
denna rekommendation.
”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser
Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av
epidemin”
Samtidigt vill vi starkt uppmana alla att följa övriga rekommendationer från FHM.
Starka rekommendationer
•
•
•
•

INGEN ska spela med minsta lilla symptom. Oavsett om det är träningsmatch eller seriefinal!
Ha gärna samlingar utomhus, gäller både match och träning
Byt om hemma och res ombytta till och från match
Viktigare än vanligt att inte dela vattenflaskor

Länkar
SvFF:s rekommendationer och riktlinjer:
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/krisplan-for-den-nationella-fotbollen/
FHM:s rekommendationer ang. idrott:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

VFF:s styrelse sammanträder igen torsdagen den 2 april för att utvärdera situationen.
Vi ber er att notera att det är högst troligt att nya beslut fattas då. Dessa kommer naturligtvis, i så
fall, kommuniceras skyndsamt.
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