Beslut angående SöFF:s verksamhet under Corona
Uppdaterat 2020-05-12 (senaste uppdateringar i rött)
Södermanlands Fotbollförbund (SöFF) följer noggrant utvecklingen av den Coronapandemi som pågår. Läget är
mycket osäkert och kan förändras hastigt. Observera därför att nedanstående gäller tills annat beslutats.
Styrelsens beslut tar sin utgångspunkt i de rekommendationer och riktlinjer som kommer från Svenska
Fotbollförbundet (SvFF) och Folkhälsomyndigheten (FHM).

Sammandrag barn – 3 mot 3 och 5 mot 5
Sammandrag ställs in tills vidare. När SöFF beslutar att spel ska återupptas och något lag ändå inte vill delta har
laget rätt att lämna WO utan att bli behöva betala avgift.
Beslutet att ställa in tills vidare grundar sig i förbudet gällande allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med över 50 deltagare. Om förbudet tas bort eller om myndigheterna väljer att ”lätta” på antalet så
kan spel i sammandragsform att återupptas. SöFF återkommer med information om detta sker.
Vårens samtliga sammandrag ställs in. SöFF kommer att arbeta med planering för höstens sammandrag och
information kommer att skickas ut till berörda lag under juni månad.

Barn- och ungdomsserier, DM-ungdom
Barn- och ungdomsserier
Start, tidigast Kristi himmelsfärdsveckan (18-20 maj) för samtliga barn- och ungdomsserier.
När SöFF beslutar att spel ska återupptas och något lag ändå inte vill spela, har laget rätt att lämna WO utan att
behöva betala avgift. Fler WO kan lämnas utan att bli utesluten ur serien. Om inget lag vill spela döms matchen
som dubbel WO utan avgift.
Barn- och ungdomsserier 10-17 år startar från och med 18/5 enligt tidigare utskickad info.
http://sodermanland.svenskfotboll.se/arkiv/2020/april/barn-och-ungdomsserier-2020/
Junior Herr
Seriestart skjuts upp och är planerad till tidigast 22/6. Serien spelas med enkelmöten.
Junior-DM Herr
Planeras in med start tidigast 22/6.
Om Folkhälsomyndighetens föreskrifter med allmänna råd som, anger att matcher, träningsmatcher och
tävlingar för spelare födda 2001 och tidigare ska skjutas upp, ”släpps på” tidigare än 22/6 så kan
träningsmatcher men även DM-matcher med fördel spelas.

Seniorserier, DM-senior
Herr div. 4 och 5 som får fler än 4 omgångar uppskjutna spelar enligt ”Plan C” (se nedan) 2020.
Plan C – vid 5 eller fler uppskjutna omgångar
Vårsäsongen stryks. Endast enkelmöten med start i juni, enligt fastställt spelschema.
Tidigare beslut kvarstår gällande div. 4 och 5 herr.
Division 6 Herr Nordvästra och Sydöstra
Seriestart skjuts upp och är planerad till tidigast 22/6. Serien spelas med enkelmöten.
Division 7 herr Nordvästra, Västra och Södra
Tävlingsverksamheten kommer igång Kristi himmelsfärd enligt beslutet som publicerades den 3 april. Serierna
som är lottade på trippelmöten kommer att spelas med dubbelmöten.
Om nuvarande riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (FHM) och Svenska Fotbollförbundet
(SvFF) skulle kvarstå och fler omgångar ställs in, kommer serien spelas med enkelmöten.
Seriestart skjuts upp och är planerad till tidigast 22/6. Matcher i omgångar innan 22/6 skjuts upp och planeras
in efter 22/6, de uppskjutna matcherna ska ha ny speltid senast 22/6.
Division 7 herr Nordöstra
Seriestart skjuts upp och är planerad till tidigast 22/6. Serien spelas med enkelmöten.
Division 3 dam
Seriestart skjuts upp och är planerad till tidigast 22/6. Serien spelas med enkelmöten.
Division 4 dam
Tävlingsverksamheten kommer igång Kristi himmelsfärd enligt beslutet som publicerades den 3 april. Serierna
som är lottade på trippelmöten kommer att spelas med dubbelmöten.
Om nuvarande riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (FHM) och Svenska Fotbollförbundet
(SvFF) skulle kvarstå och fler omgångar ställs in, kommer serien spelas med enkelmöten.
När SöFF beslutar att spel ska återupptas och något lag ändå inte vill spela, har laget rätt att lämna WO utan att
behöva betala avgift. Fler WO kan lämnas utan att bli utesluten ur serien. Om inget lag vill spela döms matchen
som dubbel WO utan avgift.
Seriestart skjuts upp och är planerad till tidigast 22/6. Matcher i omgångar innan 22/6 skjuts upp och planeras
in efter 22/6, de uppskjutna matcherna ska ha ny speltid senast 22/6.

Om de allmänna råden, rekommendationer och riktlinjer från FHM och SvFF skulle
kvarstå kommer SöFF att meddela nytt beslut gällande tävlingsstart för spelare födda
2001 och tidigare, senast 16/6.

DM-senior
Herr
Omgångsintervallen för åttondelsfinalen förlängs till och med 15 juli.
Detta innebär att:
•
Åttondelsfinalerna ska vara spelade senast den 15 juli
•
Kvartfinaler ska vara spelade senast den 16 augusti
•
Semifinaler ska vara spelade senast den 20 september
•
Final ska vara spelad senast den 11 oktober
Dam
Spelas enligt tidigare fastställd planering.
Om Folkhälsomyndighetens föreskrifter med allmänna råd som, anger att matcher, träningsmatcher och
tävlingar för spelare födda 2001 och tidigare ska skjutas upp, ”släpps på” tidigare än 22/6 så kan
träningsmatcher men även DM-matcher med fördel spelas.

Spelarutbildning
SöFF har beslutat att fortsätta sin spelarutbildningsverksamhet men att utforma den utifrån riktlinjer och
rekommendationer från FHM och SvFF. SöFF inväntar svar på vad som gäller för de centrala aktiviteterna
arrangerade av SvFF.

Träningsmatcher
Vad säger FHM och SvFF
SvFF skriver i sina riktlinjer att:
SvFF:s rekommendation är att träningsmatcher kan genomföras enligt vad Folkhälsomyndigheten uttalat, se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-fortraningsmatcher/. SvFF konstaterar att myndigheten återkommande sagt att det är möjligt att spela
träningsmatcher och SvFF utgår från att de fysiska kontakter som sker vid en fotbollsmatch, och de begränsade
resor som sker vid (särskilt lokala) träningsmatcher, är hanterbara.
Matcharrangören ska alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, bl.a. följande:
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar
efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
• Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.
SöFF godkänner endast träningsmatcher mellan föreningar från Södermanland. Lag som spelar i Allsvenskan,
Superettan, Ettan, OBOS Damallsvenskan och Elitettan berörs ej av detta.
SöFF följer SvFF:s riktlinjer som säger att SDF 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.

SöFF tillåter således INTE träningsmatcher med junior- (spelare födda 2001 och tidigare) och
seniorlag. Dessa matcher kommer att ställas in från och med 2020-04-17, till att börja med gäller
detta matcher som är inplanerade till och med 3 maj. Om de allmänna råden fortfarande är oförändrade efter
den 3 maj kommer SöFF att ställa in matcher löpande.

Övrig förbundsverksamhet
Domarverksamheten är nödvändig för att fotbollsverksamheten ska kunna fortgå framöver. SöFF har därför
beslutat att föreningar som vill, ska kunna arrangera ungdomsdomarkurser (även digitalt) efter kontakt med SöFF.
Utöver domarutbildning är samtliga utbildningar/konferenser och övriga möten inställda tills vidare. SöFF
undersöker möjligheterna till att genomföra digitala tränarutbildningar och övriga ”föreningsträffar”.
I övrigt hänvisar vi till informationen som finns på nedanstående länkar,
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-tillidrotts--och-traningsanlaggningar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstandoch-ta-personligt-ansvar/

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma,
situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva
uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SöFF meddela alla
berörda på snabbast möjliga vis.
SöFF: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.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen
Södermanlands Fotbollförbund

