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UFF har sedan tidigare valt att skjuta fram seriestarten för samtliga lag till mitten av
juni samt rekommenderat föreningarna att inte spela träningsmatcher. Samtidigt har
UFF, tillsammans med flera andra distrikt, ombett SvFF att förtydliga sina riktlinjer
om vad som ska gälla vid träningsmatcher. SvFF har i sin tur riktat frågeställningen
mot FHM som igår gjorde ett klargörande.
UFF:s styrelse har efter dessa uppdaterade riktlinjer, från FHM och SvFF, beslutat
följande. SDF och föreningar ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter med
allmänna råd som, med ikraftträdande den 17 april 2020, anger att matcher,
träningsmatcher och tävlingar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2002
och senare, medan man avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna. Det
innebär:
Seniorer födda 2001 eller tidigare
• Inga träningsmatcher eller tävlingsmatcher ska spelas. Beslutet gäller tills
vidare.
• Träningsverksamhet kan fortfarande bedrivas enligt FHM och SvFF riktlinjer
och råd.
Barn och ungdomsfotbollen t.om 18 år födda 2002 och senare
• För denna ålderskategori kan träningsmatcher genomföras.
• Beträffande seriespelet och dess form kommer ett besked om detta efter
nästa TK-möte, den 21 april. Notera att detta endast gäller serier som
administreras av Uppland.
SvFF har förmedlat att 18 år är en skarp gräns utifrån FHM direktiv så det gäller utan
undantag. Enligt FHM kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av
landet möts, vilket innebär att matcher som innebär längre resande inte bör
genomföras. SvFF:s rekommendation, som UFF ställer sig bakom, är därför att
matcher som innebär resor över distriktsgränser ska undvikas.
FHM meddelar även att vid genomförande av matcher är det viktigt att
-

Bara friska och symptomfria personer deltar i aktiviteterna
Det finns goda möjligheter att tvätta händerna
Trängsel mellan människorna undviks

Arrangören skall även beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med över 50 deltagare. För mer information, se SvFF riktlinjer den
2020-04-16 enligt länk nedan.
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