02.februar 2021

Att: Folkehelseinstituttet
Kopi: Norges Idrettsforbund, Bymiljøetaten i Oslo og Oslo/Akershus skøytekrets

Stengte ishaller i «Ring 1 kommunene»
Norges Skøyteforbund er tirsdag kveld blitt orientert om at Folkehelseinstituttet (FHI) har formidlet
at ishaller i «Ring 1 kommunene» ikke skal benyttes til og med 10. februar.
Det er i orienteringen ikke gitt noen forklaring på hvorfor ishaller stenger i disse områdene, mens
andre idrettshaller holder åpent for trening for barn og unge under 20 år. Vi antar imidlertid at dette
har sin bakgrunn i de smitteutbrudd som er blitt avdekket i ishaller de siste dagene.
I den forbindelse må vi påpeke at det ikke er avdekket ett eneste smittetilfelle i noen av Norges
Skøyteforbunds grener, kunstløp og kortbane, i ishallene der utøvere av disse grenene trener.
Smitten er utelukkende knyttet til ishockey-aktivitet og Norges Skøyteforbund mener det derfor er
helt urimelig at ishallene skal stenges for trengningsgrupper der det ikke er trening med nærkontakt,
strenge smittevernhensyn er gjennomført og der det ikke minst ikke har vært ett eneste tilfelle av
Covid-19.
I snart et år har Norges Skøyteforbund tatt spesielle hensyn og fulgt alle anbefalinger rundt
smittevernhensyn. Vi har avlyst en rekke aktiviteter og hele organisasjonen fra klubb- til
forbundsnivå, har tatt fulgt strenge smittevernprotokoller og tatt situasjonen svært alvorlig. Det gjør
vi fortsatt, men denne gangen mener vi at våre aktiviteter rammes av noe som ikke er knyttet til vår
aktivitet over hode. Dette rammer hardt en gruppe med barn og unge som allerede har måtte avstå i
lang tid fra sine aktiviteter. Vi kan ikke på noen måte se at det skal være noen større risiko for smitte i
våre grener, gitt de nevnte forhold, sammenlignet med for eksempel hallaktiviteter der det i tillegg er
nærkontakt.
Norges Skøyteforbund henstiller derfor innstendig om at man FHI gjør en spesifisering i vedtaket som
gjør at det åpnes for trening for idretter der det ikke er nærkontakt og det ikke har vært noen form
for smitte.

Vi imøteser en snarlig respons.
Med vennlig hilsen

Mona Adolfsen

Håkon Dahl

President

Generalsekretær

