Boda kyrkby 2022-01-10

Kära medlemmar i Svealands Bouleförbund
Jag hoppas innerligt att Ni alla har haft en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Det är med en tråkig känsla av nedstämdhet som jag skriver detta brev. Min önskan och förhoppning var att
restriktionerna skulle avta och allt skulle börja gå till det mer ”normala” hållet. Men som vi hör på nyheterna
så ökar spridningen kraftigt.
Idag tog jag del av det som gick ut idag på Folkhälsomyndigheten. Här kommer bara en liten del.
”PUBLICERAT 10 JANUARI 2022
Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig
sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd
mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott. För att minska belastningen
på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar.”
”– Åtgärder syftar till att minska kontakterna i den vuxna befolkningen och därmed bromsa
smittspridningen och belastningen på hälso- och sjukvården. Främst handlar det om att begränsa
större sammankomster inomhus.”
•

”Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.”

•

”Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter
inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider
än rusningstrafik kvarstår.!

Följande är taget ifrån RF idag:
”Folkhälsomyndigheten avråder idrottsföreningar från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större
aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller till åtminstone den 31 januari
2022 och kan förlängas ytterligare beroende på aktuellt läge. Enstaka aktiviteter, matcher och
endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock fortsatt genomföras. Avrådan gäller inte
för yrkesmässig idrott.”

För att ta del av mer information läs gärna:
Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
RF:s infosida om corona och idrott
Coronaviruskarta för Sverige - Bing

Utifrån detta har vi under kvällen haft styrelsemöte gällande lag DM öppen och dam som skulle genomföras
den 15-16 januari. Vi har många aspekter att ta hänsyn till och känner oss ytterst ansvariga om det skulle bli
någon som drabbas under en tävling. Vi vet att detta inte är en allmän tillställning och att det inte är en middag
men det är ett socialt sammanhang även om det är en tävling. På nyheterna nämner man 50 personer och vi
ser att den ena dagen är vi under det antalet. Vi diskuterade vaccinationspass eftersom det blir mer och mer
aktuellt i olika sammanhang, men ansåg att det var för kort tid att gå ut med ett sådant krav till helgen.
Styrelsen för Svealands Bouleförbund har därför beslutat följande:
•
Lag- DM Öppen, dam och junior 15-16 januari. Tävlingen kommer inte att genomföras detta
datum utan skjuts fram. Beslut på nytt datum kommer i början på februari.
•

Svea Indoor öppen klass och V65, 22-23 januari. Styrelsen har som mål att tävlingen ska
genomföras mot uppvisande av covid-pass för samtliga som vill komma in i lokalerna.

Det är tråkigt att komma med dessa beslut i början på året men vi anser att det är nödvändigt för att vi ska
kunna få en minskning av spridningen. Vi ser att flera föreningar har tagit beslut om att för att kunna vistas i
lokalen så ska Covid-pass uppvisas. Kanske detta är en av åtgärderna. Det kommer vi att ta beslut inom snar
framtid.
Besluten vi tar handlar om att vi vill ta ansvar och visa att vi bryr oss om Er!
Var rädda om Er och ta hand om varandra!
Varma hälsningar
Styrelsen för Svealands Bouleförbund
Genom Maria Bergström

