Skagerrak Swim 29. – 31. januar 2021 avlyst
Styret i Kristiansand Svømmeallianse har i dag tatt beslutningen om å avlyse årets Skagerrak
Swim. 2021 ville vært den 35. gangen som dette stevnet hadde blitt arrangert i Kristiansand,
og det er med tungt hjerte vi har tatt denne beslutningen.
Vi har hele tiden jobbet for at stevnet skal gjennomføres, da motivasjonen vår har vært å
avholde et nasjonal svømmestevne for barn og unge nettopp i disse korona tider. Det er lagt
ned utallige timers arbeid i forberedelser for å sikre gjennomføring. Det aller viktigste har
vært smittevern for våre utøvere og funksjonærer samtidig som at stevnes skal oppleves
positivt for alle deltagere. Sikkerheten har hele tiden vært i høysetet.
Det var derfor en tung start på det nye året da regjeringen informerte om de forsterkede
nasjonale smitteverntiltakene. Regjeringen anbefalte forrige søndag stopp av all innendørs
idrettsaktivitet samt anbefaling om å utsette eller avlyse alle arrangementer. I lys av disse
anbefalinger har vi hele denne uken hatt en tett dialog med Kristiansand kommune og
smittevernansvarlig for å avklare om vårt stevne kan gjennomføres eller ikke. Kristiansand
kommune har bekreftet at dersom dagens restriksjoner videreføres etter den 19. januar vil
vårt stevne dessverre ikke anses som gjennomførbart.
På landsbasis har vi denne siste uken opplevd økning i smitte noe som regjeringen på nytt
onsdag denne uken gjentok i sin pressekonferanse. Per dags dato har Kristiansand kommune
i tillegg opplevd en økt smittesituasjon som følge av et lokalt arrangement i romjulen. I
tillegg ser vi at flere byer har opplevd samme økning i smitte som Kristiansand har i dag.
Ved å arrangere et nasjonalt stevne som samler så mange utøvere fra forskjellige steder i
landet ble risikoen for mulig smitte for stor. Det er gjennomført en grundig risikoanalyse
basert på nasjonale og lokale restriksjoner, og som resultat av denne analysen har vi derfor
sett det som nødvendig å måtte avlyse årets stevne.
Vi beklager å måtte avlyse men håper å se dere alle på Skagerrak Swim 28.-30. januar 2022.
Med vennlig hilsen,
Stevnekomiteen for Skagerrak Swim
Styret i Kristiansand Svømmallianse
Kristiansand, 7. januar 2021

