Datum 2020-09-20

VD BREV TILL FUNKTIONÄRER
Hej Skidspelsvänner!
Hösten är i antågande och med den startar också förberedelsearbetet inför vinterns
världscuptävlingar på Lugnet. Det är bara drygt 4 månader kvar till
världscuptävlingarna
Det minst sagt, onormala läget vi har i världen, ställer naturligtvis ännu högre krav på
oss som arrangörer för att ta ansvar, tänka om och tänka nytt.
Coronapandemin påverkar oss alla, men självklart vill vi se framåt och hoppas att
läget på sikt ska förändras och att vi får återgå till en mer normal livssituation. Fram
till dess behöver vi vara uthålliga och fortsätta vårt distanserade förhållningssätt till
varandra.
Ett viktigt steg i vår planering inför vintern är att rekrytera och säkerställa att vi har
funktionärer på plats, som gör det möjligt att genomföra tävlingarna med sin kunskap,
erfarenhet och brinnande engagemang! Och den rekryteringen startar nu.
På grund av Coronapandemin är det extra viktigt att vi alla är ute i god tid, så att vi
kan säkerställa bemanning på alla områden, även om det idag är väldigt oklart om vi
kommer att ha publik eller ej.
Oavsett om regeringen beslutar att vi får ha publik på arenan, så har vi redan tagit
beslut om att antalet kommer att vara begränsat, dock inte i vilken omfattning.
Jag vill att vi tillsammans ska genomföra ett säkert evenemang, där ingen ska känna
oro för att utsätta sig för onödiga risker. Fokus detta år kommer att ligga på just
säkerhetsplanering och Corona-anpassat evenemang. Skidspelen kommer att följa
Folkhälsomyndighetens, regeringens och Internationella Skidförbundets lagar,
restriktioner och regler gällande Corona. Men det är självklart viktigt att vi alla tar ett
gemensamt ansvar att efterleva detta.
Ni som är funktionärer hos oss är viktiga, vi är mycket rädda om er och värderar er
högt. Därför vill vi tidigt ha indikationer på om just Du avser att vara med även detta
år.
Funktionärer som befinner sig i riskgrupp (enligt Folkhälsomyndighetens benämning)
eller har anhörig i riskgrupp, uppmanas att tänka till kring hur ditt uppdrag ser ut och
dina möjligheter till distansering, samt göra en egen bedömning om det är bättre att
avstå detta år. Vi vill ju så gärna ha med er nästa år och framåt!
Anser ni att ert uppdrag i Skidspelen är förenligt med en säker miljö, där man kan
hålla avstånd, och vill vara med detta år, är ni självklart välkomna att anmäla er! Det
är var och ens personliga val.
Med varma (och distanserade) hälsningar
Ulrika Back Eriksson

