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Uppdaterat beslut angående matchspel
för barn och ungdomar
Den 16 april kom nya rekommendationer från FHM gällande matchspel för barn och
ungdomar födda 2002 och senare. Upplands FF:s Tävlingskommitté har därför fattat
följande beslut kring matchspel.
Barn- och ungdomsserier kommer att spelas som ett Vårspel samt en Höstserie.
Vårspelet
Vårspelet spelas i form av träningsmatcher utan resultatrapportering och
tabellredovisning. Vårspelet startar första helgen i maj och spelas enligt tidigare
fastställt spelschema. Matcher innan första helgen i maj stryks. För de lag som ej
önskar spela en viss specifik match, meddelas motståndare och UFF om detta. Det
kan föranledas av sjukdomar, oro för Corona etc. Inga matcher i Vårspelet som skjuts
upp kommer tilldelas ett nytt speldatum. UFF uppmanar samtliga lag att visa stor
respekt för att en del lag känner oro och att vara lyhörda för andra föreningars
situation och därmed generösa i sitt tankesätt.
Höstserien
Höstserien startar preliminärt i mitten av juni och räknas som tävlingsserie 2020.
Denna spelas som en enkelserie.
Undantag
5 mot 5, Poolspel
Framtagna spelgrupper kan bestå, men respektive poolspel/sammandrag begränsas
till max tre deltagande lag.
P16 Kvalserie
Denna serie har trippelmöten. Omgång 1-7 ingår i Vårspelet och omgång 8-21 i
Höstserien.
F15 A
Denna serie har trippelmöten. Omgång 1-5 ingår i Vårspelet och omgång 6-15 i
Höstserien.
P14A A1 och A2
Spelar Vårspel enligt schema. Till hösten slås båda serierna ihop och spelar
enkelmöten.
Övrigt
DM ställs in. Gällande P15, där DM är kvalificerande för P16 Nationell, kommer
kvarvarande lag att kontaktas.
Begränsade resor har av SvFF fastställts vara inom distriktets gränser. Matcher mot
lag från andra distrikt tillåts således inte. Samtliga matcher med Ålandslag ställs in,
primärt till den 16 juni.
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Inga dispenser för spelare födda före 2002 kommer att medges.
Om nya rekommendationer eller beslut kommer från myndighet/regering kan
Upplands Fotbollförbunds beslut ändras.
För frågor gällande beslutet, kontakta:
Johan Richt, ordförande Tävlingskommittén
072- 388 65 10 alt. Johan.richt@gmail.com
För frågor gällande spelschema, kontakta:
Dick Olsson, Tävlingskonsulent
018-430 60 75 alt. dick@upplandsff.se
För frågor gällande domare och domartillsättning, kontakta:
Thomas Lundqvist, Domarkonsulent
018-430 60 72 alt. domare@upplandsff.se

Att tänka på
Från SvFFs rekommendationer som är viktiga att följa:
Vid genomförande av matcher är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att:
• bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
• insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt
• dela inte vattenflaskor eller liknande som kan överföra saliv
• det finns goda möjligheter att tvätta händerna
• begränsa antalet åskådare och undvik trängsel mellan människor
• Ombyte och dusch sker hemma
• Samlingar hålls utomhus
Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med över 50 deltagare. Enligt Folkhälsomyndigheten kan
smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket
innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras.
SvFF:s rekommendation är därför att matcher som innebär resor över distriktsgränser
bör undvikas. SvFF:s rekommendation är att distriktet tills vidare visar en mycket stor
lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en barn- och ungdomsmatch p.g.a. att
en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom.

