Svensk Fotbolls verksamhet under Corona-beslut,
riktlinjer och råd
Upplands Fotbollförbunds styrelse vill påminna våra uppländska föreningar att följa
de uppdaterade riktlinjer och råd från SvFF som senast gjordes den 5 februari 2021
Förändringen innebär att ungdomar födda mellan 2002 och 2004 får enklare att
träna organiserat, givet att man fortfarande följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer:
•

När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,

•

minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat
sätt undvika trängsel, samt

•

avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra
tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller
enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005
och senare.

Sammanfattning - nuläge
•

Yrkesidrottslag får både träna och spela matcher.

•

Barn födda 2005 och senare får träna, både inomhus och
utomhus, samt spela enstaka matcher.

•

De som är födda 2004 och tidigare (och som inte är
yrkesidrottare) får träna, men inte spela match.

För barn födda 2005 och senare
Cuper eller turneringar är inte enstaka match. Vidare innebär enstaka matcher att ett
lag aldrig bör genomföra mer än en match per vecka. Matcherna ska ske lokalt.
Utgångspunkten är därför att matcher enbart ska genomförs mot lag in om UFF:s
verksamhetsområde vilket omfattar samtliga kommuner inom Uppsala län samt
Norrtälje och Sigtuna Kommun. Att det i SvFF:s riktlinjer skrivs bör beror på att det
kan finns särskilda omständigheter i enskilda fall, exempelvis om det inom samma
samhälle finns föreningar som tillhör olika distikt kan det vara mer lämpligt att dessa
lag möts än att föreningaran reser till andra orter.

Utökade träningsmöjligheter för ungdomar födda 2002-2004 - Svensk fotboll
Läs SvFF:s nya riktlinjer i sin helhet.
Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 —
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