Beslut angående SöFF:s verksamhet under Corona
Uppdaterat 2020-06-09 (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 tidigast 22/6 enligt lottat spelschema. Serien spelas med enkelmöten.
Junior-DM Herr
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 tidigast 22/6 enligt lottat spelschema. Serien spelas med enkelmöten.
Division 7 herr Nordvästra, Västra och Södra
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 tidigast 22/6 enligt lottat spelschema. 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 tidigast 22/6 enligt lottat spelschema. Serien spelas med enkelmöten.
Division 3 dam
Seriestart tidigast 22/6 enligt lottat spelschema. Serien spelas med enkelmöten.
Division 4 dam
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 tidigast 22/6 enligt lottat spelschema. Matcher i omgångar innan 22/6 skjuts upp och planeras in efter
22/6, de uppskjutna matcherna ska ha ny speltid senast 22/6.
Gäller för samtliga seniorserier
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.

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
DM-matcher kan med fördel spelas från och med den 14/6.
Dam
Spelas enligt tidigare fastställd planering.
DM-matcher kan med fördel spelas från och med den 14/6.

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
SDF och föreningar ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter med allmänna råd som anger att matcher,
träningsmatcher och tävlingar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2002 och senare, och fr.o.m.
den 14 juni 2020 är det också möjligt att genomföra tävlings- och träningsmatcher för seniorer inom
distriktet.
Vid genomförande av matcher är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att:
• bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna,
• det finns goda möjligheter att tvätta händerna och
• trängsel mellan människor undviks.
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.
Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.
Folkhälsomyndigheten har, den 4 juni 2020, meddelat att fr.o.m. den 13 juni 2020 gäller inte längre avrådan
från icke nödvändiga resor enligt myndighetens allmänna råd. Det innebär att personer utan symtom kan börja
resa i Sverige från detta datum, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheterochpress/nyhetsarkiv/2020/juni/insatser-kravs-for-dampad-smittspridning-vid-okat-resande/
Detta innebär att:
• Barn- och ungdomslag (äldst född 2002) får spela matcher utanför distriktet fr.o.m. den 13 juni
• Junior och seniorlag (födda 2001 och tidigare) får spela matcher utanför distriktet fr.o.m. den 14 juni
Vid resor till och från match ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resande följas. Endast
symtomfria personer ska resa. Förening bör i första hand välja resealternativ som innebär att trängsel och
närkontakt med andra undviks, såsom bil eller abonnerad buss. Ombyte och dusch kan ske hemma i de fall det
är möjligt och lämpligt, t.ex. vid kortare resor. Om dusch och ombyte sker på plats, är det viktigt att trängsel
undviks.

Det här gäller vid genomförande av matcharrangemang
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, funktionärer och, i förekommande fall, media) ska vara på plats, samt
• sätta upp skyltar vid arenan/idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig(a)
för att vänligt be ev. publik att lämna arenaområdet/idrottsplatsen.

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

