Frågor och svar om tävlingsverksamheten
På vilka grunder fattades det besluten?
Först och främst har vi tagit till oss av myndigheternas råd och riktlinjer. Sedan har vi såklart även
lyssnat in den medicinska expertis vi har tillgänglig. Sedan har vi lyssnat in de olika synpunkter och
önskemål distriktsförbunden (SDF) haft, och utifrån dessa inspel försökt hitta kreativa lösningar som
ger oss bästa möjliga förutsättningar att genomföra säsongen på ett bra och sportsligt acceptabelt
vis.
Det har varit en utmaning under väldigt speciella förutsättningar, men vi tror att detta är bästa
möjliga lösning.
Varför kan ni inte förlänga säsongen istället?
SvFF har analyserat många olika lösningar och efter en förankringsprocess med våra SDF har man
kommit fram till att den lösning som nu föreligger är den bästa. Man har t ex identifierad att
planproblematik mot slutet av året i stora delar av landet har gjort att detta inte ansågs vara ett
lämpligt alternativ.
Varför så bråttom med så drastiska beslut?
Vi har haft en bra dialog med våra SDF och har utifrån väldigt speciella förutsättningar försökt hitta
en lösning som vi tror är den bästa givet läget. Vi vill vara så tydliga och så snabba som möjligt för att
ge föreningarna möjligheten att kunna planera sin verksamhet.
Bedömningen idag är start tidigast 21 maj och då hade det inte varit görbart att spela dubbelmöten i
det fall sommarledigheten ska bibehållas. Samtidigt vet vi att förändringar kan komma snabbt då
riktlinjer från myndigheter kan komma att förändras.
Kommer sommaruppehållet ligga som planerat?
I arbetet med årsplanen för en enkelserie så planerar vi för att kunna hålla sommarledigheten intakt.
Lottas serierna/spelordningen om nu? Vet ni när serierna kommer igång?
Det är inte klart i dagsläget men vi kommer att återkomma med besked senast det nionde april.
Hur blir det med upp- och nedflyttning?
Bortsett kvalet till Ettan (som görs om), så kommer övriga tävlingsmässiga förutsättningar att förbli
som tidigare.
Är det fortfarande OK att spela träningsmatcher?
Ja. I de beslut som fattats har folkhälsan varit i fokus och hänsyn har tagits till ansvariga
myndigheters rekommendationer, inte minst direktiven kring resor inom landet.
Vad gäller lokalt idrottande som inte inbegriper resor, delar SvFF Folkhälsomyndighetens syn och
uppmuntrar till detta. Här innefattas sedvanlig träningsverksamhet och träningsmatcher.
Läs mer:
• SvFF:s riktlinjer med anledning av Coronautbrottet

Innebär detta att distriktsserierna kommer kunna spelas ”som vanligt” eller hur berörs dom?
Det är respektive SDF som beslutar över sina serier. När det gäller distriktens tävlingsverksamhet är
SvFF:s rekommendation att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska
stå i fokus. Sedvanlig lokal träningsverksamhet och träningsmatcher bör därför kunna genomföras,
men SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på
tävlingsstarten.
Läs mer om SvFF:s rekommendationer till distrikten i den här artikeln:
• Krisplan för den nationella fotbollen

