Gestriklands Fotbollförbund 2020-03-29
Beslut pga Corona, gällande distriktets verksamhet.
Utgångspunkt för samtliga beslut nedan har varit dessa två punkter.
1. Följa Folhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/
2. Följa SvFF beslut och rekommendationer
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/krisplan-for-den-nationella-fotbollen/

Tävling
Ur SvFF förbundsstyrelsebeslut:
”När det gäller distriktens tävlingsverksamhet är SvFF:s rekommendation att folkhälsan – och
fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus. Sedvanlig lokal träningsverksamhet
och träningsmatcher bör därför kunna genomföras, men SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s
beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten.
I rådande läge bör det prioriteras att hålla igång fotbollen, men inte att genomföra tävlingsmatcher
till varje pris. Därmed undviker man också diskussion och oro kring, och bedömningar av, om det är
rimligt för en förening att spela tävlingsmatch om en eller flera spelare i laget uppvisar
förkylningssymptom.”
Seriespel damer div.2–3 och herrar div.4–7
Skjuts upp till mitten av juni (likt SvFF beslut) och avgörs som enkelserie
Damer div.2 – 9 omgångar – enligt lottat spelschema är omgång 10, 1/8 – förslag 27/6 (2+7)
Damer div.3 – 9 omgångar – enligt lottat spelschema är omgång 10, 4/8 – förslag 24/6 (2+7)
Herrar div.4 – 11 omgångar – enligt lottat spelschema är omgång 12, 26/6 – förslag 26/6 (2+9)
Herrar div.5 – 11 omgångar – enligt lottat spelschema är omgång 12, 28/6 – förslag 21/6 (2+9)
Herrar div.6 – 9 omgångar – enligt lottat spelschema är omgång 10, 27/6 – förslag 27/6 (1+8)
Herrar div.7 – 5 omgångar – enligt lottat spelschema är omgång 6, 15/6 – förslag 22/6 (1+4)
Datumen som står bakom respektive serie, längst till höger är inte beslutade, utan förslag på
spelordning återkommer Stefan Östblom med och respektive serieansvarig tillsammans med kansli
fastställer serierna.
Vi öppnar för matchflytt som tidigast till det datum SvFF sätter för herrar div.3/damer div.1
Beslut: Serierna startar i mitten av juni och avgörs som enkelserier.
Träningsmatcher damer/herrar
Vi tillåter träningsmatcher, de som ska spelas skall följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer
angående idrott.
Beslut: GFF tillåter träningsmatcher och tillsätter domare utifrån efterfrågan och tillgång.
DM
Vi skjuter fram DM damer/herrar till mitten av juni och fortsätter det in i augusti, med final i
september.
Beslut: Fortsätter DM med start i mitten av juni, då även seriespelet startar.

Ur SvFF förbundsstyrelsebeslut:
”I fråga om matcher för barn upp t.o.m. 12 år – d.v.s. där det varken sätts samman en tabell eller
koras segrare – kan utgångspunkten vara att genomföra de lokala matcherna som planerat, dock
alltid med iakttagande av myndigheternas aktuella råd och riktlinjer.”
Seriespel F/P 9–12 år
Serierna är inte lottade i Fogis, endast planerad serieupplägg.
Spelas som planerat, undantaget F/P9 där vi skapar annat upplägg med enkelmatcher istället för
minisammandrag.
För alla matcher gäller att om ett lag inte önskar spela så ställs matchen in.
Beslut: Vi spelar matcher enligt spelschema om båda lagen vill, önskar något lag inte spela match
så förblir den ospelad.
Seriespel F/P 13–15 år
Serierna är lottade i Fogis.
Spelas som planerat, undantaget två serier F14 och F15 där lag tillhör Hälsingland, dessa två serier
anpassas i spelprogram utifrån det möte som genomförs med HFF 30/3.
För alla matcher gäller att om ett lag inte önskar spela så ställs matchen in.
F/P13-14 år, GFF-cupen flyttas fram och start till mitten av juni, lika gäller DM F/P15-17 år och P19.
Beslut: Vi spelar seriematcher enligt spelschema om båda lagen vill, önskar något lag inte spela
match så förblir den ospelad. Vi skjuter fram GFF-cup och DM till start i mitten av juni.
Seriespel F/P 16–19 år
Skjuts upp likt det beslut som SvFF tar gällande nationella ungdomsserier senast 15/4, detta då det är
lag tillhörande flera olika distrikt i dessa tävlingar.
Gäller F17, P16, P17 och P19, dessa serier hanteras vid möte med UFF, DFF och HFF 30/3.
DM F/P15-17 år och P19 startar i mitten av juni.
Beslut: Vi beslutar om seriematcher på videomöte med UFF, DFF och HFF, måndag 30/3, vår
inriktning är att de skjuts upp till mitten av juni. Vi skjuter fram DM till start i mitten av juni.
Sammandrag F/P 7–9 år
Inga sammandrag genomförs under våren om planerat, föreningar har sökt om att arrangera vid de
tre helger som vi gått ut med.
Men pga begränsningen med 50 personer så går inte dessa att genomföra.
Vi rekommenderar de som vill spela matcher att bjuda in ett lag och mötas, men då med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott.
På hösten genomförs två sammandrag samt fotbollens dag på Måsberget.
Beslut: Vi stryker de tre sammandrag som var planerade i maj-juni och spelar tre sammandrag i
augusti-september, varav ett är fotbollens dag 6/9 på Måsberget. De två sammandrag som
planeras genomföras i augusti-september öppnas även för ansökan av de som sökt till vårens.
Träningsmatcher ungdom
Vi tillåter träningsmatcher, de som ska spelas skall följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer
angående idrott.
Beslut: GFF tillåter träningsmatcher och tillsätter domare utifrån efterfrågan och tillgång.

Utbildning
Tränarutbildning
Vi ställer in samtliga tränarutbildningar under våren, följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer angående idrott.
Vi ser om vi kan skapa ett upplägg för tränarutbildning C (TUC) digitalt via t.ex Teams, fått klartecken
från SvFF (Ramin Kiani) att se över detta men det måste godkännas av NaFu (Christin Fagerhov) före
start.
Beslut: GFF arrangerar inga tränarutbildningar under våren. GFF kommer försöka att erbjuda
tränarutbildning C via digitala kanaler, erbjuds de som hade anmält sig till TUC sedan tidigare.
Domarutbildning
Vi genomför barn- och ungdomsdomarutbildningar, men utomhus för både teori och praktik.
Kan med fördel genomföras i förening med den föreningens deltagare.
Kommer att ställa andra krav på utbildare och lokaliteter, men detta istället för att stänga in oss i
lokaler och ha teori. Kan med fördel använda regelboken och skrapa koden för registrering och kolla
på materialet i mobilen.
Beslut: GFF fortsätter utbilda barn- och ungdomsdomare, men tar stor hänsyn till
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vi gör dom gärna utomhus och särskilt gärna i en
förening.
Spelarutbildning
Vi genomför spelarutbildningsaktiviteter utomhus med anpassade antal så vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott.
Vi kan träna och spela internmatcher, men undviker omklädningsrum och teorilokaler.
Vi åker inte till Junsele och vi följer beslut från SvFF gällande Halmstad, kommer beslut senast 13/5.
F/P14 – DFK besöker föreningar/lag under våren.
F/P15 – DFK samlar spelare tillsammans med SU
F/P16 – DFK besöker träningar/matcher
Alla tillfällen sker i dialog med DFK så ingen känner sig tvingad att genomföra aktiviteter.
Följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott.
Beslut: GFF fortsätter erbjuda spelarutbildning och tar stor hänsyn till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för idrott, särskilt noga att inga spelare som är sjuk eller visar symptom deltar.

Möten
De möten som är verksamhetskritiska genomförs fysiskt om så krävs, annars uppmanar vi till digitala
möten i t.ex Teams
Beslut: GFF genomför de möten som krävs och då gärna digitalt.

