Fra: "Katla, Erling" <Erling.Katla@dnvgl.com>
Dato: 22. februar 2021 kl. 13:19:06 CET
Til: Lisbeth Hammer Krog <lisbeth.krog@baerum.kommune.no>
Kopi: morten.skauge@gmail.com
Emne: Åpning av idrett for barn og ungdom i henhold til nasjonale rettningslinjer

Hei,
Jeg håper dere kan bidra til å gjenåpne idrett i henhold til najonale retningslinjer slik
tilsvarende kommuner som bla. Asker, Lørenskog, Nittedal og Lillestrøm har gjort.
Det vises da til totalforbudet Bærum har mot utendørs idrettsarrangement.
Jeg håper dere kan jobbe for dette umiddelbart og lenge før neste formanskapsmøte 2
mars. (på tross av at det er vinterferie)
Jeg finner det underlig at slike idrettsarrangement med svært lav smitterisiko bli valgt
bortprioritert når alle andre utendørsarrangement er lovlige (gitt begrensning på 200
personer og der 1 meter avstand kan bli opprettholdt). Har dere informasjon på at slike
arrangement ikke er tilrådelig som er anderledes eller ikke tilgjengelig for tilsvarende
kommuner som Asker, Lørenskog, Nittedal og Lillestrøm?
Føler dere f.eks at det er større smitterisiko på for eksempel et skirenn enn når 2 personer
sitter ved siden av hverandre med 1 meters avstand i 2 timer på annet arrangement?
Flott at Bærum har valgt å åpne endel breddeaktivitet for voksne, men jeg vil stille
spørsmålstegn ved denne prioriteringen mot videre åpning av barne og ungdomsidretten
etter nasjonale retningslinjer.
Kan mangel på åpning rett og slett være en ren glipp i farten på forrige møte eller mangel
på forståelse a la Guldvog «Det får da holde at de går klubbrenn»
Mangel på logikk og sunn fornuft undergraver tilliten og etterlevelsen av de retningslinjer
som gis.
Vennligst hilsen
Erling Katla
Ungdomspappa
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