
  TILLÅTANDET AV MATCHER 1 JUNI 
 

Den 1 juni blir det tillåtet att spela matcher i samtliga kategorier. Men även om detta 

blir tillåtet så innebär det inte att vi kan öppna idrottsplatserna fullt ut eller låta 

arrangemangen var som det var innan pandemins utbrott.  
Det är viktigt att alla inom svensk fotboll tar ansvar för att motverka smittspridningen. 

Detta är avgörande för att vi fortsatt ska få myndigheternas förtroende att spela 

matcher.   

Skånes FF har som en hjälp till detta tagit fram ett dokument med de regler, riktlinjer 

och restriktioner som fortfarande gäller efter den 1 juni. 

 

PUBLIK 

När det gäller utomhusarrangemang så har Regeringen och Folkhälsomyndigheten 

presenterat två olika nivåer.  
(Spelare, ledare, funktionärer eller media räknas inte som publik). 

 

500 åskådare 

Max 500 sittande åskådare får tas in på arenan och om varje besökare har en angiven  

numrerad sittplats på en läktare med social distansering på en meter mellan varje besökare 

(Inte tillåtet att ha med egna stolar eller att föreningen sätter ut vanliga stolar).  

Varje sällskap får max innehålla fyra personer och ett avstånd på en meter i sidled samt 

framåt och bakåt mellan varje sällskap. Det är arrangerande förening som ansvarar att det 

finns personer som ser till att avstånden följs. 

Inga ståplatser får användas. Maxtaket är 500 men om ni inte kan garantera en meter avstånd 

mellan olika sällskap om max fyra personer så kan ni inte ta in 500 personer.  

Det ska även finnas gott om in- och utgångar till arenan och läktaren för att inte det ska 

uppstå trängsel och köer, utan att social distansering kan upprätthållas. 

 

100 åskådare 

Föreningen ska i god tid innan första matchen beräkna hur många åskådare som samtidigt 

får vistas på idrottsplatsen under en match/arrangemang. Beräkningen ska ske utifrån att 

varje åskådare ska ha minst 5 kvadratmeter av tillgänglig yta på idrottsplatsen. 

 

100 stående utomhus, krävs en tillgänglig yta motsvarande 500 kvadratmeter. Vad som avses 

med tillgänglig yta förklaras av Folkhälsomyndigheten under rubriken ”Beräkning av 

maxantal” i deras Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/verksamheter/tillsynsvagledning-for-verksamheter/ 

Beräkningen ska skriftligt dokumenteras och ange hur beräkningen gjorts.  

Vid entrén ska föreningen sätta upp en skylt där det tydligt framgår hur många åskådare 

som max får finnas samtidigt på idrottsplatsen. Det är arrangerande förening som ansvarar 

för att maxantalet följs och inte överskrids. Social distansering med en meter mellan varje 

besökare ska finnas, och ett sällskap får max innehålla fyra personer. Finns möjligheten så 

rekommenderas det att föreningen använder sig av matchvärdar som hjälper åskådarna att 

hålla social distansering. 
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MATCHER 
Personer födda 2001 eller tidigare och barn och unga födda 2002 eller senare får genomföra 

matcher i mindre omfattning. Det finns inga särskilda begränsningar för lag med olika 

geografisk hemvist (lag från olika regioner eller SDF) att spela mot varandra. 

Folkhälsomyndigheten har i dagsläget inte närmare definierat begreppet ”i mindre 

omfattning”. 

 

För att i enlighet med Folkhälsomyndighetens avsikter begränsa antalet matcher som 

genomförs följer Skånes FF det beslut som SvFF förbundsstyrelse tagit gällande sina lägre 

förbundsserier. Deltagande lag i Skånes FF:s tävlingar får inte spela fler än 16 

seriematcher per lag under perioden juni – augusti. Detta inkluderar även 

träningsmatcher.  

Dessutom ska resor till och från matcherna genomföras i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för resor och de ytterligare begränsningar som följer 

nedan: 

• Endast symtomfria personer får resa, 

• Undvik övernattningar, 

• Välj resealternativ som så långt möjligt innebär att resor sker isolerat från omgivningen och på 

ett sätt som medför att trängsel och närkontakt med andra undviks, t.ex. privata bilar eller 

abonnerad buss, 

• Undvik att resa med kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att 

boka en plats, samt 

• Undvik samtliga externa kontakter under resan och på resmålet (utom sådana kontakter som 

är en naturlig del av matchens genomförande). 

OMKLÄDNINGSRUM 

Undvik att använda gemensamma omklädningsrum. Om det är nödvändigt att byta om och 

duscha på idrottsplatsen så se till att det inte skapas trängsel och det är social distansering 

mellan spelarna i omklädningsrummet.  

Inför en bortamatch är det viktigt att ni kontrollerar med motståndarna om hur reglerna för 

omklädningsrum gäller eftersom det förekommer lokala regler beroende på vilken kommun 

det gäller.  

ALLMÄNT VID MATCH 

Den som är sjuk, även med milda symtom, inte deltar alls, utan stannar hemma till och med 

två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst 

sju dygn med symtomfrihet innan återgång till fysisk aktivitet, i syfte att minimera smittrisk 

och minska risken för hjärtmuskelinflammation. 
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KIOSKVERKSAMHET 
Det är tillåtet för föreningen att ha kioskverksamhet under en match och man följer 

myndigheternas riktlinjer. 

Kiosken ska vara placerad så att det går att minimera trängsel och att undvika folksamlingar. 

För att besökarna tydligt påminnas om att hålla social distansering kan markeringar eller 

affischer sättas upp. 

Det bör även finnas tillgång till handsprit vid kioskerna för besökarna men det ska finnas 

tillgängligt för föreningens kioskpersonal. Bänkar/bord och stolar som finns runt kiosken 

eller på andra platser inom idrottsplatsområdet skall vara så placerade att besökarna håller 

social distansering till varandra.  

Tänk på att sortimentet i kiosken ska i största mån vara förpackade varor.  

CUPER 
Läger och cuper får genomföras (både inom- och utomhus) i mindre skala, men det är 

fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. De bör därför genomföras med mindre 

grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell 

smittspridning och för hur deltagare ska kunna ta sig hem om någon deltagare får 

sjukdomssymtom. Det finns dock inga begränsningar när det gäller längden på läger eller 

cuper, och det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än 

de från samma klass eller lag. 

 

En cup omfattas av de deltagarbegränsningar som följer av begränsningsförordningen. 

Just nu gäller att max 150 samtidiga deltagare får vara med i en cup. Det gör att maxantalet 

lag i en cup inte kan överstiga 10-15 lag beroende på hur många spelar som finns i varje 

lag. 

 

Det är arrangerande förenings som ansvarar för att det i ansökan till Skånes Fotbollförbund 

tydligt framgår vad max antalet spelare per lag innehåller och hur många lag som får deltaga 

i cupen. 

 

När det gäller cuper så är det samma publikregler som gäller som vi förklarat tidigare i detta 

dokument.  
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WO I MATCHER P.G.A COVID-19 
Skånes Fotbollförbunds styrelse har beslutat om tillfälliga ändringar i 

tävlingsbestämmelserna gällande walkover med anledning av covid-19. 

Förening, som utan giltigt skäl inte ställer upp till spel enligt uppgjord spelordning, erlägger 

till Skånes FF en walkover-avgift enligt 2 kap 33 §. 

Under 2021-års tävlingssäsong tas inte denna avgift ut för walk-over som lämnas av förening 

med anledning av Covid-19. Föreningen ska på anmodan från Skånes FF kunna visa upp 

intyg på konstaterad smitta för att inte debiteras någon kostnad för walkover.  

Förening som lämnar mer än en två walkover i distriktets representationslagsserier 

utesluts ur den aktuella seriegruppen, dvs det är under säsongen 2021 tillåtet att lämna 

högst två walk-over i en seriegrupp utan att bli utesluten från vidare spel. 

Förening som lämnar mer än två walkover i distriktets övriga serier utesluts ur den aktuella 

seriegruppen. 

 

FÖRENINGENS AGERANDE VID COVID 19-FALL 

Informera laget/gruppen, eventuella motståndare och domare om att ni fått bekräftad smitta. 

Detta gäller även om ni fått ett konstaterat fall i ett lag som deltagit i en match.  

Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara 

smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, 

vanligast 5 dagar). 

Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in 

på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller. 

I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19. 

Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som 

föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i. 

Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via 1177.se. 

 

 

Frågor gällande restriktioner, riktlinjer och rekommendationer som är Covid-19 relaterade 

besvaras av Micke Dahl, Tävlingsansvarig micke.dahl@skaneboll.se  

 

https://www.1177.se/
mailto:micke.dahl@skaneboll.se

