Uppdaterad 210527
Lättnader i restriktionerna från den 1 juni
Regeringen har på inrådan av Folkhäslomyndigheten beslutat om lättnader i vissa
restriktioner kopplade till idrotten från och med den 1 juni. Dessa lättnader berör bland
annat publikfrågan och möjlighet till matchspel även för ”icke yrkesutövande” idrottare.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/forslagom-anpassade-smittskyddsatgarder/
”Från den 1 juni ska det också bli möjligt med mindre cuper eller tävlingar för barn och unga
såväl inomhus som utomhus. Detsamma gäller för tävlingsidrott i mindre skala för vuxna
utomhus.”
Regionala rekommendationer i Västmanland
I Västmanland har vi regionala rekommendationer som bland annat säger att matchspel
endast får ske inom respektive kommun. Dessa rekommendationer gäller till den 31 maj.
Västmanlands kommuner, under rådgivning av smittskyddet vid Region Västmanland, har
beslutat att inte förlänga dessa. Vilket alltså innebär att det är de nationella restriktionerna
som gäller även här.
https://www.rfsisu.se/vastmanland/Nyheter/Egnanyheter/lattnaderforidrottenfran1juni?fbc
lid=IwAR2ojrkpAMji_YOufLsBIWVQYJoPnv9DK-xgd6BIvXrCrra4tpU86V7CetM
Barn- och ungdomsserier 2021
Ovan innebär att Västmanlands Fotbollförbund (VFF), från och med den 1 juni, startar upp
barn- och ungdomsserierna enligt det spelprogram som är kommunicerat.
Träningsmatcher för icke yrkesutövande födda 2001 och tidigare
Från och med den 1 juni är det tillåtet med träningsmatcher även för spelare födda 2001 och
tidigare. Notera dock att man pratar om ”mindre skala” och ”enstaka matcher”.
VFF tillsätter domare vid dessa träningsmatcher om föreningen ber om det.
Publik
Möjligheten att ta in en begränsad publik vid matcher finns från och med den 1 juni. Antal
åskådare beror på förutsättningarna för att undvika trängsel samt om smittskyddsåtgärder
kan efterlevas. Läs mer om detta i ovanstående länkar.
Svenska Fotbollförbundet kommer inom kort att uppdatera sina riktlinjer, där publikfrågan
behandlas, så vi ber er även att läsa igenom dessa när de publiceras.
Det här är såklart mycket positiva besked för fotbollen i stort. Det är dock en möjlighet som
kommer med ett stort ansvar. Vi uppmanar alla föreningar att ta det ansvaret, och alltid i
första hand fokusera på att begränsa risken för smittspridning.
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