Skrivelse till Region Gävleborg (smittskyddet) med anledning av beslutet att stoppa matcher för
barn och ungdomar. Som meddelats 29 april 2021 via presskonferens 13.00

Vi har den största respekt för den smittspridning som pågår runt om oss och självklart ska vi ta vårt ansvar på
det vis vi nu gjort i över ett års tid. Däremot har vi och väldigt många föreningar och ledare i vårt distrikt svårt
att se logiken i att stänga möjligheten för barn och unga att spela matcher utomhus, när man i samma andetag
inte påpekar vikten av fortsatt distansundervisning i skolorna.
Vi menar snarare att det är en väldigt smittsäker miljö att idrotta utomhus och att idrotten följer övriga råd och
rekommendationer när det gäller resor till och från matcher. Hela förra sommaren, när smittspridningen var
som lägst under hela pandemin pågick vår tävlingsverksamhet, utan publik och på ett smittsäkert sätt.
Under hela den sk tredje vågen har vår verksamhet varit nedstängd och därmed inte varit en bidragande orsak
till ökad smittspridning.
En aspekt som måste lyftas fram i sammanhanget är den psykiska ohälsa som många ungdomar vittnar om. I en
artikel på Aftonbladet som publicerades idag berättar 60 ungdomar i dagboksform hur de upplevt pandemin
(https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/JJeaEJ/laser-upp-dagbockerna-for-att-du-ska-forsta)
Det är berättelser som ger anledning för politiker och beslutande myndigheter att vidga perspektivet på
pandemins konsekvenser.
Därför tycker vi också att det vore rimligt att väga in de enorma konsekvenser denna nedstängning av idrotten
kan medföra för föreningslivet, de enskilda barnen och i slutändan folkhälsan.
Det är med STOR ORO för idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet som styrelsen i Hälsinglands
Fotbollförbund idag mottagit Regionens beslut och hoppas att man kan göra ett nytt övervägande tidigare än
den 13 maj som smittskyddsläkaren sa på presskonferensen.
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