SV E N SKA KA N OT FÖRB UN D E T

SWE D I SH C A N OE FE D E RA T I ON

Beslut av verksamhet för Kanot Sprint & Para Senior
p.g.a. coronaviruset
Som alla känner till vid det här laget så har coronaviruset även nått Sverige och innebär stora
konsekvenser. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om att högsta beredskap gäller i
Sverige för att minska risken för smittspridning.
Idrotten påverkas stort av regeringens beslut och att evenemang med fler än 500 personer ska ställas
in och det finns ett stort ansvar på både organisationer och privatpersoner att iaktta försiktighet.
Utifrån detta fattar respektive specialidrottsförbund beslut om vad som ska gälla. Flera förbund
ställer in all verksamhet i väntan på nya besked. Något vi ser även internationellt, t.ex. har Norges
Kanotförbund beslutat att ställa in sitt planerade läger i Sevilla och köra det på hemmaplan.
SKF har beslutat följande utifrån rådande situation om vad som ska gälla för Kanot Sprint och Para:








Det planerade lägret i Montebelo, Portugal 29/3-16/4 kommer att ställas in och vi kommer
att planera för ett läger hemma i Sverige på lämplig ort som vi håller på att undersöka.
Inriktningen kommer att vara under samma period men att det kan avvika något p.g.a.
möjligheterna att hitta boende m.m. Till lägret kommer träningsgrupp 1 och 2 att bli kallade.
Skulle det visa sig att det inte går att lösa med boende för alla alt om det kommer ytterligare
direktiv på tex storleken av grupper som får vistas tillsammans så kan det bli tal om
prioriteringar av vilka som kallas. Kallelse till detta läger kommer så fort plats och tid är klara.
Fortsatt är det fullt fokus på att vi ska prestera på de internationella tävlingarna så vi
kommer att köra träningarna på lägret och planera för att kunna leverera på kommande
internationella tävlingar som ligger framför oss enligt tidigare plan (OS kval, WC, EM, VM,
U23 VM och OS). Den planen kan komma revideras om ICF fattar andra beslut om
genomförandet av internationella programmet.
Vad gäller de planerade uttagningstävlingarna som skulle ha genomförts i Montemor den 1415/4 så är inriktningen att de kommer att genomföras i Sverige istället. För just detta så
kommer det ut en plan inom kort när vi avläst vilka möjligheter som finns.
Ovanstående gäller till dess att vi anser att en ny verksamhetsinriktning behöver tas utifrån
de direktiv som kommer oss tillhanda.
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