2020-06-02
I fredags, den 29 maj, uppdaterade Folkhälsomyndigheten (FHM) sina beslut och
rekommendationer för att motverka spridningen av Covid-19. I samband med detta
uppdaterade även Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) sina riktlinjer kring fotbollen.
UFF fattar i sin tur beslut med dessa som grund och har idag kommit fram till
följande.
Seniorfotbollen, Herr div. 4-8 och Dam div. 3-5
Från och med söndagen den 14 juni är det tillåtet att spela tränings- eller
tävlingsmatch under förutsättning att alla andra riktlinjer från FHM följs, vilket bland
annat innebär att matcherna bör spelas utan publik. Inga matcher får spelas före
detta datum.
Detta innebär att seriespelet inleds enligt gällande schema, med enkelmöten.
Matcher som schemalagts tidigare än den 14 juni måste därför flyttas. Matchflytt
görs enligt vanlig rutin genom matchändringsblanketten som finns på hemsidan.
Inga matcher får flyttas till efter de två sista omgångarna i aktuell serie.
I övrigt gäller framtaget regelverk för 2020.
Upplandscupen
Beträffande Upplandscupen skall återstående gruppspelsmatcher spelas enligt
separat spelschema senast 18 augusti, berörda föreningar kommer informeras.
Planerade speldatum skall registreras i Fogis av hemmalaget senast den 10 juni.
Under resterande matcher i gruppspelet tillåts inte längre något provspel för spelare
från annan förening. I övrigt gäller samma regelverk.
Träningsmatcher
Inga träningsmatcher får inte spelas innan den 14 juni. Önskar man domare till
träningsmatcher innan 1 juli skall detta meddelas Domarkonsulenten senast den 10
juni.
Lag från Åland, senior och ungdom
Gällande lag från Åland fattas beslut om dess deltagande senast den 1 juli. Detta
beroende på olika restriktioner gällande resor mellan Sverige och Finland (Åland).
Ungdomsfotboll, 13-17 år
Höstserien startas enligt schema, spelas som en enkelserie och räknas som
tävlingsserie under 2020, framtaget regelverk för 2020 gäller.
På grund av administrativa orsaker kommer tabeller för tävlingsmatcherna
iordningställas och redovisas tidigast från och med den 1 juli.
Barnfotboll, 10-12 år
Fortsätter som vanligt enligt liggande schema.
Barnfotboll, 8-9 år
Framtagna spelgrupper kan bestå, men respektive poolspel/sammandrag begränsas
fortsatt till max tre deltagande lag.
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Vid genomförande av matcher så rekommenderar UFF att föreningen tar ansvar
och följer SvFFs rekommendationer att undanbe sig publik vid samtliga matcher.
Föreningen och ledare uppmanas att tydligt markera att de som skall närvara vid
matcher är de som måste vara där för att matchen skall kunna genomföras. För att
matchen skall kunna genomföras krävs det så klart att spelarna vid bortamatch har
möjlighet att ta sig till arenan. Då ingår de som hjälpt till att köra spelarna i
ledargruppen. Se mer info om detta i SvFFs riktlinjer.
Om nya rekommendationer eller beslut kommer från myndighet/regering kan UFF:s
beslut ändras.
För frågor gällande beslutet, kontakta:
Johan Richt, ordförande TK
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

