Hej alla gästande lag helg BGSC 5-manna söndag 5/4
BESLUT
Som ni förstår är det oerhört allvarligt läge i Sverige och världen nu och det är heller inte
enkelt att jobba i en förening samt som cup arrangör.
Vi har varit tvungna att skjuta upp dom 3 föregående helgerna som ni säkert har sett på grund
av Folkhälsomyndighetens/Regeringens beslut den 11 mars att inga allmänna
sammankomster med fler än 500 personer får hållas vilket vi och alla givetvis ska respektera
för att tillsammans minska smitt spridningen.
Vi var i veckan ändå inne på att kunna genomföra 5-mannacupen då den avgörs med endast
5 lag per grupp och max 3-400 personer samtidigt.
Men efter fredagens nya beslut från Folkhälsomyndigheten och regeringen om att minska
gränsen till 50 personer är det naturligtvis en omöjlighet.
Vi kommer därför även flytta denna 5-manna turnering till senare tidpunkt i år 2020, juni och
eller augusti är det vi tittar på. Vi för samtal med RF och återkommer med mer info om allt i
mitten/slutet av april.
Cupen är absolut i nuläget INTE inställd utan uppskjuten.
Oerhört tacksamma om ni informera övriga ledare, föräldrar i era lag att cupen FLYTTAS så vi
slipper få massa onödiga följd frågor i dessa jobbiga tider för oss alla - TACK PÅ FÖRHAND!
Ni behöver inte maila massa frågor utan vi återkommer om drygt 1 månad.

Regler för turneringen som gäller och inte kommer ändras:
Angående Corona viruset
Cupen kommer spelas enligt planeringen om inte läget asevärt förvärras och myndigheterna kräver
annat (vilket dom nu har gjort 11/3 2020, samt 50 personers regeln den 27/3 2020)
Force Majeur och ANSVAR
Boys & Girls Spring Cup är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust
eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför cupens eller föreningens
kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna
kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk eller andra force majeure-händelser.
Om vi tvingas ställa in matcher, en helg cuphelg eller flytta matcher pga. extrem väderlek (snö etc),
eller andra händelser som arrangören inte kan påverka (i dags läget: ex ett utökat Corona virus
pandemi så återbetalas inga avgifter däremot kommer vi då att flytta er cuphelg till ett annat datum
under 2020 (ex Kristihimmel färdshelg, 1 maj helgen, 6:e juni helgen etc, eller augusti, möjligheten är
många!).
Vi hoppas alla våra gäster uppskattar att vi är seriösa och följer läget som nu råder och att vi med kort
varsel (senast torsdag innan cuphelg) kan ta beslut att flytta en hel cuphelg till ngt av förslagen ovan.

Ta hand om er och varandra så återkommer vi med information slutet av april.
FC Djursholm cupledning & styrelse

