
Här samlas aktuell info med anledning av 

coronapandemin (uppdaterat 2020-03-26, se kursiverat). 

HFF utgår från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Svenska 

Fotbollförbundet anger. Ta del av dessa rekommendationer via nedanstående länkar. 

Vad gäller symptom och misstänkt smitta ska man, enligt Folkhälsomyndighetens uppmaning, 

kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symptom och var man vistats den 

senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. Vid 

frågor om coronaviruset, hänvisar Folkhälsomyndigheten att ringa till 113 13. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att förhindra och begränsa smittspridning av 

coronaviruset, som av WHO nu klassas som en pandemi, är följande: 

• Hålla en god handhygien och tvätta händerna ofta (om tvål och vatten inte finns 

tillgängligt, använd handsprit) 

• Hosta och nys i armvecket 

• Undvik att röra ögon, näsa och mun 

• Stanna hemma när du är sjuk 

Träna gärna, men gör det säkert! 

Hallands Fotbollförbund genomför framöver inga fysiska möten och utbildningar inomhus i 

enlighet med Svenska Fotbollförbundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Möten och utbildningar kommer att ställas in, skjutas fram i tiden eller genomföras digitalt. 

Info om nya datum för framskjuten aktivitet kommuniceras med de som är anmälda. 

Hallands FF rekommenderar starkt att föreningarna också följer de rekommendationer som 

folkhälsomyndigheten, SvFF och HFF anger. 

I Halland arrangeras matcher, cuper och turneringar och är det så att dessa har fler än 500 

deltagare/åskådare ska dessa inte genomföras eller i så fall anordnas utan publik. 

När det gäller matcher, cuper och turneringar som har färre deltagare/åskådare än 500 så är 

det upp till varje enskild förening att fatta beslut utifrån de besked myndigheter ger ifall 

matcher/cuper/turneringar skall genomföras. 

Seriespel seniorlag 2020 

Med utgångspunkt i de rekommendationer som SvFF angett och det beslut som SvFF angav 

25 mars angående förbundsserierna meddelar HFFs Tävlingskommittén (TK) följande beslut 

ang. årets seriespel för seniorfotbollen. 

Spelstart av seriespelet avseende seniorfotbollen sker i v24 fro.m. 8 juni. Detta gäller div 2-4 

damer, div 4-6 herrar och alla utvecklingsserier för damer och herrar. Serierna genomförs 

som enkelserier. 

Serierna startar med omg 12 med följande spelperioder 2020, v24-28 samt v33-38. 

Spelordningen kommer att uppdateras i FOGIS med start v14 och klart senast tisdag i v15. 

Lagen skall komma överens om speldatum och lägga in dessa i FOGIS senast den 1 maj. 

Kommer lagen inte överens, placerar TK in matchen. 

Matcher kan läggas in med 48 timmars mellanrum. Inlagda matcher kommer att kontrolleras 

efter den 1/5 så att domartillsättning kan säkerställas. Max 3 matcher/serie samma dag. 

DM seniorer 2020 

TK har beslutat att pausa DM för seniorer med omedelbar verkan 17/3. Besked om fortsatt 

spel kommer vid ett senare tillfälle. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/


Barn- och ungdomsfotboll 

Besked om seriestart mm avseende barn- och ungdomsfotboll kommer att ges senast under 

v15. 

Träningsmatcher 2020 

Träningsmatcher är som tidigare informerats varje enskild förenings ansvar fram tills annan 

information delges. Träningsmatcher kan spelas med hänvisning till de regelverk som 

folkhälsomyndigheten angett. HFF rekommenderar att träningsmatcherna genomförs mellan 

lag lokalt, som rättesnöre vad som är lokalt kan anges att laget inte passerar mer än en 

kommungräns för match. Detta förutsätter att rekommendationerna för "Träna gärna, men 

gör det säkert!" följs. 

Tränarutbildning C, B ungdom, A ungdom – utbildningar som genomförs görs med 

digitala teoripass med praktikpass utomhus där deltagarna kommer ombytta. Praktikpassen är 

tills vidare uppskjutna. 

Tränarutbildning UEFA B planeras att genomföras under höst-vinter 2020-2021. 

Leda laget – samtliga spelformer genomförs digitalt om utbildare är bekväm med formatet. 

Leda laget centrala utbildningar kan man anmäla sig till här 

SUP-teori – samtliga spelformer genomförs digitalt om utbildare är bekväm med formatet. 

SUP-praktik – samtliga spelformer genomförs utomhus. 

Interna utbildningar i förening som genomförs med HFF-utbildare följer HFF:s beslut. 

Interna utbildningar i förening som genomförs med HFF-föreningsutbildare följer 

föreningens beslut/rekommendationer. 

Spelarutbildning 

All teori genomförs i digitala format. Praktik genomförs utomhus. Spelare kommer ombytta, 

ingen gemensam omklädning i de fall praktiken genomförs. 

Hallandslag 15 år-samlingar genomförs under våren enligt särskild kallelse. Samlingarna 

tom. den 14 maj är uppskjutna, nytt besked angående tiden efter den 14 maj delges senare. 

Hallandslag 16-19 år-samlingar skjuts på fram till och med maj. 

Extraträningar 13-14 år och 15-19 år – planerad verksamhet skjuts upp till maj. 

Barndomare – planerade utbildningar skjuts upp till maj. 

Ungdomsdomare – teoretiska delar genomförs digitalt enligt planering. De praktiska 

momenten genomförs utomhus tidigast i slutet av april. 

Uppdateringar från myndigheter och SvFF kan du ta del av via nedanstående länkar. 

Svenska Fotbollförbundet 

Folkhälsomyndighetens hemsida 

UD 

Riksidrottsförbundets aktuella information angående coronaviruset och idrottsrörelsen 

Svenska Fotbollförbundets riktlinjer med anledning av coronautbrottet 
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