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Beslut angående distriktsserier 2021
Västmanlands Fotbollförbund (VFF) följer noggrant utvecklingen av den pågående coronapandemin.
Läget är som bekant osäkert och det är svårt att förutspå vad som sker framöver när det gäller lokala,
regionala och nationella restriktioner. Observera därför att nedanstående gäller tills annat beslutats.
Styrelsens beslut tar alltid sin utgångspunkt i de rekommendationer och riktlinjer som kommer från
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Folkhälsomyndigheten (FHM).
VFF:s styrelse fattade vid styrelsemöte, onsdag den 14 april 2021, en rad beslut om de tävlingar som
genomförs i distriktets regi.
Division 3-4 damer samt Division 4-8 herrar och 7 mot 7 damer samt U23 herrar
Seriestart skjuts upp till helgen 15-16 maj.
Ambitionen är fortfarande att spela serierna som dubbelmöten och de uppskjutna omgångarna
planeras in under säsongen. Om det inte har blivit lättnader i restriktionerna senast den 3 maj så
kommer serierna spelas som enkelmöten med start i augusti.
Division 2 damer (Svealand)
Administrerande förbund, tillsammans med Tävlingsgruppen för damer div. 2, kommer att fatta
beslut om seriestart och om det blir enkel- eller dubbelmöten.
Barn- och Ungdom (11 mot 11, 9 mot 9, 7 mot 7 och 5 mot 5)
Ambitionen är att starta i början av maj, i enlighet med den ursprungliga planeringen.
Om restriktionerna inte tillåter matchspel första helgen i maj så stryks omgång för omgång fram till
den 23 maj. Är det fortfarande inte tillåtet med matchspel den 23 maj så utgår vårsäsongen.
Distriktslagsverksamheten
Distriktslagsverksamheten i Västmanland är satt på paus tills vidare.
Det regionala utvecklingsläger som var planerat den 13–16 maj är framflyttat till höstlovet.
Distriktsmästerskap herrar och damer
DM-spelet för herrar och damer görs om till slutspelsformat, dvs. gruppspelet utgår.
Matcher genomförs under hösten, med start i augusti.
Träningsmatcher
VFF uppmanar alla föreningar att följa de restriktioner som gäller avseende matchspel.
Så länge nuvarande ”förbud” mot matcher finns, med undantag för yrkesmässig idrott, så tillsätter
VFF inga domare och sanktionerar inga träningsmatcher.
Fotbollens Dag 2021
Ställs in
Länkar
SvFF:s rekommendationer och riktlinjer:
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/
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