Beslut Distriktsserierna med anledning av Corona
Beslut 2020-03-31 av Tävlingskommittén i Örebro Läns Fotbollförbund
OBS! Läget kan förändras om myndigheter beslutar annat. Nedan gäller tills annat beslutas.

Inledning:
Fotbollssäsongen 2020 kommer inte att bli ett vanligt fotbollsår med anledning av det Coronavirus
som drabbat oss. Enligt de riktlinjer som är framtagna har ÖLFF beslut följande nedan som åtgärd i
processen för att alla lag på alla nivåer förhoppningsvis ska kunna spela seriefotboll eller någon form
av matchspel under våren 2020.

Seniorserier Div. 4-7 herrar (Bilaga finns för vårt beslut)
Nytt Beslut beroende på läget kan ske senast den 6 maj.
”Vi skjuter inte fram, vi schemalägger inte om, det blir helt enkelt färre matcher”
Omgångar som ställs in rapporterar vi som inställda. Det kommer inte bli 100% sportslig rättvisa hur
vi än vänder och vrider på olika förslag. Men i vårt beslut i div. 4-7 får alla lika många matcher totalt i
respektive serie och även lika många hemma som bortamatcher. Vi anser det är bättre att försöka
spela mer än att starta upp i höst och spela enkelmöten som nuläget är. Möjligen hamnar vi där till
slut ändå men det får vi besluta om senare. Alla måste vi anpassa oss och göra det bästa av
situationen som just nu råder i Sverige.

Div. 4: (Spelar tot. 16 matcher)
Omg. 1-6 stryks och kommer inte räknas med i sluttabellen.
Seriepremiärer sker prel. 20-22 maj fr.o.m. omg. 7.
(Nytt beslut om omg. 7 och framåt beslutas senast den 6 maj)
Matcher i omgångar som stryks som bytt hemma/borta kommer ändras tillbaka till ursprungligt
schema.

Div. 5: (Spelar tot. 16 matcher)
Omg. 1-6 stryks och kommer inte räknas med i sluttabellen.
Seriepremiärer sker prel. 20-21 maj fr.o.m. omg. 7.
(Nytt beslut om omg. 7 och framåt beslutas senast den 6 maj)
Matcher i omgångar som stryks som bytt hemma/borta kommer ändras tillbaka till ursprungligt
schema.

Div. 6: (Spelar tot. 14 matcher)
Omg. 1-4 stryks och kommer inte räknas med i sluttabellen.
Seriepremiärer sker prel. 19-20 maj fr.o.m. omg. 5.
(Nytt beslut om omg. 5 och framåt beslutas senast den 6 maj)
Matcher i omgångar som stryks som bytt hemma/borta kommer ändras tillbaka till ursprungligt
schema.

Div. 7: (Spelar tot. 12 matcher)
Omg. 1-2 stryks och kommer inte räknas med i sluttabellen.
Omg. 3 flyttas till 16-18 juni.
Seriepremiärer sker prel. 21-22 maj fr.o.m. omg. 4.
(Nytt beslut om omg. 4 och framåt beslutas senast den 6 maj)

OBS! Passa på att spela träningsmatch om ni är överens med motståndarna enligt spelprogrammet
då bokningar redan finns på plan och domare. Meddela er överenskommelse till oss så matcherna
kan läggas in som Träningsmatch istället.
Varför kan vi spela Träningsmatch och inte seriespel?
Vi följer SvFF:s Rekommendationer enligt följande:
I rådande läge bör det prioriteras att hålla igång den lokala 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.
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. Distrikten bör i linje med SvFF:s beslut i fråga om
förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten.

Damer div. 2-4 damer i samarbete med Svealand (div. 2) och Västmanlands FF (div. 3-4)
Div. 2:
Preliminär start 16-17 maj. Omgång 1-4 spelas senare. Div. 2 damer har inget kvalspel efter säsongen
att ta hänsyn till. Nytt beslut sker senare om enkelmöten kan bli aktuellt.
Div. 3:
Vårsäsongen stryks, serierna avgörs genom enkelmöten under hösten. Start 9-10 augusti.
För lagen från Örebro Län rekommenderar vi att spela träningsmatch om ni är överens med
motståndarna enligt spelprogrammet då bokningar redan finns på plan och domare. Meddela isåfall
er överenskommelse till oss så matcherna kan läggas in som Träningsmatch istället.
OBS! Passa på att spela träningsmatch om ni är överens med motståndarna enligt spelprogrammet
då bokningar redan finns på plan och domare. Meddela er överenskommelse till oss så matcherna
kan läggas in som Träningsmatch istället. Gäller ej matcherna mot de 2 lagen från Västmanland.
Varför kan vi spela Träningsmatch och inte seriespel?
Vi följer SvFF:s Rekommendationer enligt följande:
I rådande läge bör det prioriteras att hålla igång den lokala 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.
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. Distrikten bör i linje med SvFF:s beslut i fråga om
förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten.
Div. 4:
Vårsäsongen stryks, serierna avgörs genom enkelmöten under hösten. Start 9-10 augusti.
Vi kommer att erbjuda en träningsmatchserie med de 4 lagen under våren. Spel dubbelmöten, 6
matcher.

Reservserier herrar våren, U21-serien och damer 7mot7
Spelas enligt spelschema. Om något av lagen inte vill spela en enskild match så blir det w.o. utan
avgift. Fler w.o. kan lämnas utan att laget blir uteslutet ur serien. Om båda lagen inte vill spela döms
matchen som w.o. -förlust för båda lagen.

Ungdomsserier 15-19 år -11mot11- våren
Västmanlands FF:s styrelse har beslutat att avbryta samarbetet med Örebro Läns FF under våren och
endast spela på lokal nivå. Det är något vi får acceptera och vi ber att få återkomma med nya beslut
hur vi tänker planera att genomföra vårsäsongen. Vi vill först vänta in SvFF:s beslut kring de
nationella och regionala serierna innan vi tar beslut och dessa kommer att beslutas senast den 15
april. Nya lag kan alltså tillkomma från de nationella/regionala serierna.
Spelprogram blir klart senast den 15 april. 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.

Ungdomsserierna lokalt 13-14 år -9mot9- våren
Spelprogram blir klart senast den 10 april. 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.

Ungdomsserierna lokalt 10-12 år -7mot7- våren
p.g.a. nya beslut från myndigheter att max 50 personer får vara publik funderar vi just nu på ev. nytt
upplägg. Beslut senast den 15 april.

Poolspel lokalt 8-9 år -5mot5 - våren
p.g.a. nya beslut från myndigheter att max 50 personer får vara publik funderar vi just nu på ev. nytt
upplägg. Beslut senast den 15 april.

Poolspel lokalt 7 år 3mot3 - våren
p.g.a. nya beslut från myndigheter att max 50 personer får vara publik funderar vi just nu på ev. nytt
upplägg. Beslut senast den 15 april.

Kvalserier till nationella serier samt DM ungdom
Spelas höst eller efter säsong (augusti-november)

Övriga Nationella/Regionala serier ungdom
Beslut från SvFF senast den 15 april. Seriestart tidigast den 16-17 maj
P19 div. 1: Matcher fram till 15 maj uppskjutna tills vidare.
P17 div. 1: Matcher fram till 15 maj uppskjutna tills vidare.
P16 Nationell: Matcher fram till 15 maj uppskjutna tills vidare.
P15 Regional: Matcher fram till 15 maj uppskjutna tills vidare. Seriestart tidigast den 30-31 maj.
F17 SM: Matcher fram till 15 maj uppskjutna tills vidare.

Myresjöhuscup herrar
Gruppspel spelas klart senast den 13 april. Om något av lagen inte vill spela så blir det w.o. utan
avgift. Lottning för cupspelet sker ca. den 15 april. Cupspelet startar i maj.
Varför spelar vi Myresjöhuscup och inte startar upp seriespelet?
Myresjöhuscups gruppspel är en försäsongstävling som redan är startad där en sista omgång återstår
av tävlingen. Vi har noga övervägt olika scenarion och vi får inga följdkonsekvenser i ett senare skede
om vi spelar sista omgången. Vi har heller inget tvång från lagen att spela. Vi har dessutom skickat ut
en info till lagen som deltar utan att få in några synpunkter på att vi inte ska kunna spela klart. När
cupspelet startar kommer säkerligen nya direktiv ut vad som gäller då vi nu har nya riktlinjer som
finns att förhålla oss till och tävlingen går in ett nytt skede.

Myresjöhuscup damer
Gruppspel spelas klart senast den 13 april. Semifinaler spelas i maj och Final i juni.
Varför spelar vi Myresjöhuscup och inte startar upp seriespelet?
Myresjöhuscups gruppspel är en försäsongstävling som redan är startad där en sista omgång återstår
av tävlingen. Vi har noga övervägt olika scenarion och vi får inga följdkonsekvenser i ett senare skede
om vi spelar sista omgången. Vi har heller inget tvång från lagen att spela. Vi har dessutom skickat ut
en info till lagen som deltar utan att få in några synpunkter på att vi inte ska kunna spela klart. När
cupspelet startar kommer säkerligen nya direktiv ut vad som gäller då vi nu har nya riktlinjer som
finns att förhålla oss till och tävlingen går in ett nytt skede.

Träningsmatchserier lokalt
ca. 15 april- ca. 15 juni. Erbjudande för lag utan seriematcher:
Damer: Div. 1- div. 2. KIF F19. 4 lag klara. Träningsmatchserie våren, 6 matcher.
Herrar: Div. 1-3 +ÖSK U21/P19. Frågeställning till lagen utskickat 26 mars.
P15 Regional. Om inställt frågeställning till lokala lag den 26 mars.
Div. 4 damer: Förslag kommer ut lagen inom kort.
Övriga ungdomslag tillhörande förbundsserier:
Vi inväntar SvFF:s beslut och ser över genomförandet för träningsmatchserie alternativt anmälan till
det lokala seriespelet. Gäller lag i P19 div. 1, P17A, P17 div. 1, P16 Nationell och F17 SM.
Vår förhoppning är att samtliga lag ska kunna erbjudas någon form av matchspel under våren som
ÖLFF administrerar utan anmälningsavgift.

Övriga Träningsmatcher 11mot11
Träningsmatcher får spelas. Berörda lag kommer överens om detta och meddelar som vanligt i god
tid in matchen till ÖLFF som tar hand om domaruttagningen.
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Johan Ringaby
Ordförande Tävlingskommittén

