BOLLNÄS 2020-05-08
Till föreningar med lag för flickor och pojkar 8-9 år (spelformen 5 mot 5)
Hej,
Nu är det äntligen dags att anmäla in vilka lag ni har i spelformen 5 mot 5.
Det gör ni via denna LÄNK och senast 15 maj. Därefter sammanställer vi kontaktlistor, skickar ut dessa till
samtliga och ni får själva komma överens om när ni spelar era matcher. Nytt i år är att inga sammandrag
får arrangeras utifrån rådande förutsättningar. Förändras den situation vi nu har i samhället till det bättre
så att sammandrag får arrangeras i höst så kan vi övergå till föreningsarrangerade sammandrag MEN om
myndigheterna ändrad direktiven så kommer nya beslut att fattas av HFF:s styrelse först.
Noteras ska också att dessa matcher tillåts under förutsättning att man beaktar de riktlinjer som finns från
folkhälsomyndigheten och Svenska Fotbollförbundet, bl a ska matcherna genomföras utan publik, nedan
saxat från vår hemsida:
Bl a anger SvFF följande i sina riktlinjer.
För att följa förbudet mot mer än 50 deltagare vid offentliga tillställningar är det, efter samråd med
polisen, SvFF:s skarpa rekommendation att arrangerande förening vidtar följande åtgärder:
• på hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra
anhöriga, undanbes vid matcherna. Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras
(spelare, ledare och funktionärer) ska vara på plats, samt
• sätta upp skyltar vid idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig(a) för att vänligt be
ev. publik att lämna platsen.
I dessa speciella tider vill vi varmt rekommendera Svensk Fotbolls nya app där du kan följa matchen
hemifrån - ladda ner Min Fotboll i App Store eller Google Play.
Vi har tagit fram en affisch ni kan använda er av för att sätta upp i anslutning till er arena för att informera
potentiella åskådare, ladda ned den HÄR
Vi ber ALLA våra föreningar att respektera detta. Det handlar inte om att uppfylla ett minimikrav utan
om att ta ett samhällsansvar.
Om riktlinjerna förändras kan HFF komma att fatta nya beslut utifrån detta.
Tänk på att folkhälsan ALLTID går först, be föräldrar och andra att avstå från att vara publik vid matcherna,
det kommer nya tillfällen att se fotboll när detta är över.
Var rädda om er och om varandra.
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