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Till statsrådet Lena Hallengren om träffsäker pandemilag
Först och främst vill jag understryka betydelsen av den goda dialog och samverkan som Riksidrottsförbundet
har haft med regeringen och Folkhälsomyndigheten genom corona-situationen sedan i våras. Just nu hoppas vi
alla att de restriktioner som vi kämpar med att följa också leder till att smittspridningen över hela landet
minskar och att en tredje våg uteblir. Samtidigt behöver vi höja blicken för ett liv efter toppen på kurvan när
smittspridningen är lägre.
Att vi mår bra fysiskt och psykiskt är en våra största utmaningar genom pandemin. Både för att klara av en
eventuell smitta och för att må bra över huvud taget. Nu är smittläget allvarligt och vi gör allt vi kan för att ta
stort ansvar i att hjälpa till med att minska smittspridningen men också bidra till att hålla igång träning på ett
smittsäkert sätt för att minska ohälsan.
Den svenska idrottsrörelsen har och kommer fortsätta ha en central roll för den svenska folkhälsan. Men
coronapandemin har redan per idag lett till att idrottsrörelsens styrka och kapacitet är kraftigt och varaktigt
försämrad. Till viss del hade detta kunnat undvikas.
Idrottsrörelsen är stor, bred och spretig. Vi har verksamhet från brottning till fallskärmshoppning och allt där
emellan. Riskerna för smittspridning skiljer mellan idrotterna. Men när det gäller pandemilagen så klumpas allt
ihop.
Att sitta själv i sin jolle, leta kontroller i en skog eller själv staka sig runt ett skidspår är bra för hälsan och risken
att smittas eller smitta andra är obefintlig. Likväl förhindras dessa verksamheter idag av pandemilagens
förordning och föreskrifter, så fort vi ska tävla.
Tävlingen är snarare mer smittsäker då planering och organisering är än mer genomtänkt än vid träning eller
icke organiserat motionerande. Dessutom är tävlingen en avgörande motivationsfaktor för många att träna
regelbundet i ett många månader för att nå målet exempelvis i ett maratonlopp. Våra föreningar är väl
förberedda att arrangera smittsäkra lopp i olika storlek och form beroende på hur smittspridningen ser ut i
samhället.
Dagens trubbiga regelverk gör det omöjligt för våra verksamheter att planera verksamheter som ger
motivation, lust och mål att träna genom pandemin. Det har snart gått ett år sedan vi ställde in den första
smittsäkra tävlingen. Det har tagit för lång tid och förväntar mig att den remiss som regeringen lovat att skicka
under februari innehåller färdiga förslag på hur både förordning och föreskrifter ska justeras för att möjliggöra
dessa lopp och tävlingar. Den är helt nödvändig då våra lopp har en planeringstid på upp till ett halvår.
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