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Information om coronaviruset (covid-19) 

Kvarnby IK ser väldigt allvarligt på situationen med coronaviruset och följer hela tiden 

händelseutvecklingen via regeringsbeslut, Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer, Malmö Kommun, Skånes Fotbollförbund, Svenska 

Fotbollförbundet och även hur det ser ut i föreningen.  

 

Tills vidare gäller att alla träningar och matcher utomhus för Kvarnby IK kommer att hållas 

igång som planerat men med ett par restriktioner och rekommendationer enligt nedan. Om 

Folkhälsomyndigheten framöver ger andra rekommendationer kan detta dock komma att 

ändras.  

 

 Alla matcher som spelas kan tillsvidare genomföras MEN här gäller att spelare, 

ledare och domare tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att 

alla matcher spelas utan större publik.  

 

 Utomhusträningar kan genomföras OM rekommendationer från myndigheter följs. 

 

 All inomhusträning (inklusive gymträning) och alla inomhusmatcher ställs in helt tills 

vidare. 

 

 Samtliga kurser, möten och sammankomster som inte är direkt verksamhetskritiska 

ställs in. Även kurser och möten som Skånes Fotbollförbund arrangerar eller är 

medarrangör till ställs in.  Gäller bland annat STU samlingar, tränarkurser och 

domarutbildningar. 

 

 Samtliga föreningscuper och träningsläger ställs in.  

 

 Alla spelare, ledare och föräldrar som har några sjukdomssymptom ber vi att stanna 

hemma. Känner ni er krassliga och/eller hängiga ska ni också stanna hemma. Gäller 

både för de som tränar som för de som rör sig runt föreningen.  

 

 Alla som har varit utomlands i svårt drabbade områden stannar hemma från all 

verksamhet i Kvarnby IK under 14 dagar efter hemkomst. 

 

 Vi ber er alla att vara extra noggranna med hygienen och tvättar händerna (mellan 

fingrar och tummar också viktigt) samt handleder ofta samt extra noga, minst 20-30 

sekunder, och med tvål. 

 

 Endast egna vattenflaskor får användas för minskad risk för smittspridning. 

 

 Med undantag för våra seniorlag stänger alla omklädningsrum på Bäckagård från och 

med 18 mars både innan, under och efter träning OCH match. Ingen genomgång 

inomhus eller dusch vid något tillfälle, oavsett hemma- eller bortaplan.  
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 Från och med 13 mars kommer vi ej att ta emot oanmälda besök på kansliet utan 

enbart besök som på förhand är bokade. Klubbens öppettider gäller tills vidare enbart 

via mejl och telefon där vi fortfarande är tillgängliga.  

 

 För våra barn och ungdomar i föreningen är det ni som föräldrar som har det yttersta 

ansvaret. Det är ni som tar alla beslut gällande ert eget barn, det kan varken ledarna, 

laget eller föreningen göra. Dock har ledaren rätt att skicka hem spelare som 

uppvisar sjukdomssymptom.  

 

Coronaviruset innebär stora påfrestningar på vårt samhälle men Kvarnby IK känner precis 

som Svenska Fotbollförbundet och Skånes Fotbollförbund att fotbollen har ett ansvar att 

bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. 

Vi tar våra beslut helt efter den information och de rekommendationer som just nu finns 

tillgänglig hos fotbollförbunden, kommunen, regeringen och ansvariga myndigheter.  

 

Alla vi som tillsammans utgör Kvarnby IK (spelare, ledare, föräldrar, medlemmar 

funktionärer, anställda etc) har ett ansvar att upprätthålla och fortsätta driva vår verksamhet i 

den utsträckning som situationen tillåter. I dessa tider är det extra viktigt att vi alla hjälps åt 

och tar vårt ansvar för varandra. Fotbollen är och ska vara en positiv kraft i samhället och så 

länge det inte finns andra rekommendationer ska vi finnas där och försöka bidra till glädje, 

välmående och sammanhållning för alla våra medlemmar. 

 

Det är viktigt att alla förstår att läget snabbt kan förändras och nya beslut kan komma och att 

ovanstående rekommendationer och riktlinjer därför kan ändras och uppdateras.  
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