Beslut Distriktsserierna med anledning av Corona
Beslut 2020-04-17 av Tävlingskommittén i Örebro Läns Fotbollförbund
Förändringar i röd text.
OBS! Läget kan förändras om myndigheter beslutar annat. Nedan gäller tills annat beslutas.

Seniorserier Div. 4-7 herrar
Nytt Beslut beroende på läget kan ske senast den 6 maj.
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)

Träningsmatchserier div. 4-7 herrar:
Alla matcher inställda t.o.m. den 30 april.

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.

Div. 4:
Vårsäsongen stryks, serierna avgörs genom enkelmöten under hösten. Start 9-10 augusti.

Träningsmatchserier div. 1-4 damer:
Damer Div. 1- div. 2 och KIF F19. Alla matcher inställda t.o.m. den 30 april.
Damer Div. 3 och Div. 4 lokalt: Alla matcher inställda t.o.m. den 30 april.

Reservserier herrar våren, U21-serien och damer 7mot7
U21: Alla matcher uppskjutna t.o.m. den 30 april.
Reservserier herrar: Start tidigast 3 maj.
7mot7 damer: Start tidigast 12 maj.

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

Ungdomsserier 15-19 år -11mot11- våren
Träningsmatchserier 15-18 år utan tabell. Lag har rätt att ställa in en enskild match. Spelare födda
2002 eller senare får spela i matcherna. Samtliga lokala lag från de nationella/regionala serierna har
möjlighet att delta i serierna under våren.

Ungdomsserierna lokalt 13-14 år -9mot9- våren
Träningsmatchserier utan tabell. Lag har rätt att ställa in en enskild match.

Ungdomsserierna lokalt 10-12 år -7mot7- våren
Poolspelen inställda. Grupperna spelas som enskilda frivilliga matcher under våren.

Poolspel lokalt 8-9 år -5mot5 - våren
Poolspelen inställda. Grupperna spelas som enskilda frivilliga matcher under våren.

Poolspel lokalt 7 år 3mot3 - våren
Poolspel 1 inställt. Poolspel 2-3 spelas i augusti-september.

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

Myresjöhuscup herrar
Cuplottning sker under april. Spel tidigast i maj.

Myresjöhuscup damer
Cuplottning sker under april. Spel tidigast i maj.

Övriga Träningsmatchserier lokalt
Herrar Div. 1-3 och ÖSK U21/P19. Alla matcher inställda t.o.m. den 30 april.
P15 Regional: Genomförs 18-19 april – 16-17 maj.

Övriga Träningsmatcher med lokala lag 11mot11
Träningsmatcher får anordnas för spelare födda 2002 eller senare. Berörda lag kommer överens om
match och meddelar som vanligt i god tid in matchen till ÖLFF som tar hand om domaruttagningen.
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