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Tävlingssäsongen 2020
Upplands FF, UFF, följer noggrant utvecklingen av den Coronapandemi som pågår.
Läget är mycket osäkert och har den senaste tiden förändrats från en dag till en
annan. Utefter de tidigare riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten (FHM),
Riksidrottsförbundet (RF) och SvFF har UFF:s målsättning varit att fotbollssäsongen
skall spelas enligt plan, vilket även beslutades måndagen den 30 mars. Två dagar
senare kom det nya, skarpare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, vilket föranledde
ett nytt beslut där samtliga tävlingsmatcher ställs in tills vidare. Utifrån detta har UFF
beslutat att skjuta fram starten av tävlingssäsongen 2020 enligt följande.
Beslut, tävlingsspel
Barn- och ungdom (5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11)
Seriestart och poolspel skjuts upp och omgångar stryks tills vidare. Spel påbörjas
tidigast i juni. P16 Kvalserien kommer att behandlas vid Tävlingskommitténs nästa
möte den 21/4, information kommer. Detta pga. att serien är en kvalserie och i
nuläge lottad med tre vändor.
DM
Att kvarvarande matcher i DM skjuts på framtiden med målbilden att återuppta
spelet i anslutning till seriestart.
Seniorer (Dam div. 3-5 och Herr div. 4-8)
Seriestart skjuts upp till den 13 juni. Serierna spelas som enkelmöten.
Tävlingskommittén återkommer med information om spelschema.
Upplandscupen
Att kvarvarande matcher i Upplandscupen för damer och herrar skjuts på framtiden
med målbilden att återuppta spelet i anslutning till seriestart.
Träningsmatcher
Beträffande träningsmatcher har UFF ställt frågan till SvFF och bett dem att förtydliga
några saker gällande deras syn på FHM rekommendationer bland annat om att
undvika närkontakt mellan utövare och om vad som ska anses vara lokala matcher.
UFF inväntar fortfarande svar på detta och kommer redogöra för fortsatta
träningsmatcher eller inte så snart som möjligt.

UFF:s styrelse står beredd att åter sammanträda med kort varsel om situationen
skulle förändras. Tävlingsstarten kommer dock inte att tidigareläggas än vad som
framgår av ovan.

Eventuella frågor kring tävlingssäsongen besvaras av
Johan Richt, Tävlingskommittén, 072-388 65 10
Anders Winberg, Kanslichef, 070-396 32 58

Upplands
Fotbollförbund
Postadress:
Box 863
751 08 Uppsala
Besöksadress:
Björkgatan 59
Uppsala
Org. Nummer:
817600-4904
Bankgiro:
5895-6087
Epost:
Kansli@upplandsff.se

