Öppet brev till Svemos klubbar och
medlemmar
I vanliga fall skulle nu verksamheten inom Svemos klubbar vara i full gång. Välbesökta träningar,
tävlingar på alla nivåer och en allmän förväntan på årets säsong. Det välbekanta tjôtet med
träningspolarna, de ständiga diskussionerna om nödvändiga och önskade förändringar på
hojen/skotern, eventuella träningsresor utomlands och inte minst planeringen av årets kalender.
Men – ett tidigare okänt virus har satt ett gäng käppar i hjulet för årets verksamhet inom Svemo.
En aldrig tidigare skådad nedstängning av länder, samhällen och verksamhet har följt i Coronavirusets fotspår, och påverkar givetvis idrotten och med det även Svemo.
Så hur har då vi i styrelsen valt att agera? Alltför försiktigt, menar vissa, som hellre hade sett en
fullständig nedstängning av vår verksamhet. Jag hävdar dock att styrelsens beslut att låta varje
enskild arrangör och varje enskild klubb själva fatta beslut om sin verksamhet och sina aktiviteter
istället är ett riktigt beslut. Sverige är ett avlångt land, våra sporter är utpräglade
landsbygdssporter, vi utövar våra idrotter utomhus och vi har i det stora hela få åskådare till våra
mindre och medelstora evenemang. Det är också i linje med den svenska idrottsrörelsens idé och
grund – föreningarnas självbestämmande och egna frihet.
Svemos beslut och rekommendationer är dessutom helt i linje med hur övriga förbund agerar. I
stort sett alla förbund har överlåtit på varje arrangör/klubb att själv besluta om sin verksamhet,
och de aktiviteter som förbund har stoppat har främst varit förbundsägda serier med mycket
publik i lagidrotter alternativt sporter med närkontakt.
Svemos styrelse och kansli följer dagligen de nyheter om Corona-pandemin som släpps, och följer
de rekommendationer som regering och myndigheter ger. Vi följer, och deltar, också i RF:s
sammanhållande arbete. För att hantera informationsflödet finns våra rekommendationer på
hemsidan lätt åtkomliga, och har också kommunicerats i sociala medier och via utskick.
Låt mig också poängtera att såväl Folkhälsomyndigheten som Regeringen och nu senast Polisen
alla har uttryckt vikten av att idrotten fortsätter att arrangera aktiviteter – främst för barn och
unga. De anser att den verksamheten – så länge rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten
följs – har ett stort värde i ett alltmer nedstängt Sverige.
Så, jag vill uppmana alla ledare inom våra sporter att agera med sunt förnuft i avvägningen kring
hur verksamheten ska bedrivas och de råd som finns kring skydd mot smittspridning. Från min
sida och från styrelsens sida kommer ni att ha min och vår respekt oavsett om ni fortsätter bedriva
begränsad verksamhet eller om ni väljer att tillfälligtvis stänga ned hela eller delar av verksamheten
i er förening. Jag vet att ni alla där ute drivs av kärlek till sporten, och jag vet att ni står
sammanbitna, ansvarsfulla och starka – i väntan på att vi åter kan få utöva vår idrott fullt ut.

Många av er har dessutom på andra sätt drabbats av corona-pandemin, och jag tänker extra
mycket på er – oavsett om det är ekonomiska, medicinska eller relationsmässiga utmaningar som
ni kämpar med.
Svemo är mer än en idrott. Låt oss visa varandra och omvärlden att vi tar ansvar, att vi står starka
och att vi gör skillnad!
Håkan Leeman, ordförande Svemo

