29 oktober, 2020

Till: SDF anslutna till Svenska Konståkningsförbundet
************************************************
Hej SDF,
Flera regioner inför nu skärpta allmänna råd i syfte att bromsa smittspridning.
Sedan tidigare har Uppsala län skärpta allmänna råd.
Tisdag 27 oktober infördes skärpningar i råd och restriktioner i Skåne län. Här omfattas
inskärpningen även av tävlande för alla åldrar samt träning för barn/ungdomar födda 2004 och
tidigare. Endast nödvändiga resor tillåtet och smittskydd Skåne avråder från resor. Smittskydd Skåne
har även klargjort att personer från Skåne län ska inte heller resa utanför länet för att tävla.
I dag 29 oktober skärptes råden i ytterligare tre regioner: Östergötland, Västergötland och
Stockholm. I alla tre fallen ingår samma inskärpning i träning och tävling som för Skåne.
I Skåne, Östergötland, Västergötland och Stockholm gäller inskärpningen ca 3 veckor framåt, men bra
om varje SDF tar reda på detaljer för resp berörda områden i väntan på att vi hinner kartlägga
detaljerna.
Med största sannolikhet kommer idrotten kallas till möten av RF/SISU-DF för förtydliganden om
konsekvenserna i respektive region. Försök om möjligt delta på sådana möten och sprid även
information till era föreningar.
Alla förväntas följa myndigheters allmänna råd och rekommendationer. Det gör att flera tävlingar i
berörda regioner kommer att ställas in inom samtliga kategorier: Stjärn, klubb, A-tävling och
elitserietävling.
Som tävlingsansvarig på Svenska Konståkningsförbundet vill jag därför förtydliga att alla tävlingar
inom berörda områden med restriktioner kring tävlande behöver ställas in. Tacksam om ni SDF
kartlägger vilka arrangörsföreningar som berörs samt informerar dem. Från SKF:s sida återkommer
vi snarast möjligt med mer information.
En praktisk detalj när tävlingar ställs in i IndTA: Föreningen måste först klicka ur automatisk
fakturering innan tävlingen ställs in. Om det inte görs går fakturor ut trots att tävlingen är inställd.
Föreningar bör kontakta respektive smittskydd för information om vad som gäller beträffande resor
för att tävla i andra områden etc
För mer information:
Folkhälsomyndighetens info https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalandslan-och-ostergotlands-lan/
Region Stockholm: https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/10/beslut-omskarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan/
Region Västergötland https://www.vgregion.se/covid-19-corona/

Region Skåne: https://www.1177.se/Skane/aktuellt/aktuellt-i-skane/27-oktober-skarpta-rad-for-attminska-smittspridning-i-skane/
Region Östergötland https://www.regionostergotland.se/
Region Uppsala: https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/vara-verksamheter/halso-ochsjukvard/information-om-coronaviruset/
Mycket tråkiga nyheter för oss alla, men av största vikt att vi tar ansvar och efterlever
inskärpningarna.
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