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Uttale fra idrettskretstinget i Vestland idrettskrets 22. juni   
    
Idretten har vært nedstengt siden 12. mars og idrettsbevegelsen har stått samlet bak 
og støttet oppunder de tiltak som har vært iverksatt. Norsk idrett har vist sterk lojalitet 
og ansvarlighet i forhold til de retningslinjer som er kommet i forbindelse med 
koronapandemien. Vi har også støttet opp under åpningen av idretten som har vært 
gjort, men etter de signaler som nå er gitt sitter vi nå igjen med flere spørsmål enn 
svar.  
 
En utsettelse av oppstart for hele bredden er kritisk for våre medlemmer og vil kunne 
få svært alvorlige konsekvenser for idretten. Vi vil oppleve frafall av både frivillige og 
aktive utøvere. Våre solide klubbstrukturer står i fare for å svekkes til et kritisk nivå.  
Idretten er heller ikke bare konkurranse og moro. Idretten er også en arena der barn 
og unge føler trygghet, tilhørighet og mestring, og den viktigste arenaen 
for integrering og likeverdig deltakelse i samfunnet. 
 
Treningssentre, svømmehaller og andre aktiviteter innendørs, samt leke- og 
fornøyelsesparker utendørs er åpnet. Det er bra. Men drømmene til barn, unge og 
voksne som gledet seg til å konkurrere igjen, er foreløpig knust. 
På vegne av alle utøvere og frivillige i breddeidretten, ber vi innstendig om at du 
støtter oss og jobber for at våre ønsker innfris. Det er forståelig at myndighetene vil 
ha en gradvis og kontrollert takt på gjenåpningene, men et opphold på 2,5 måneder 
frem til 1. september vil virke mot sin hensikt. Det vil ha svært ødeleggende 
konsekvenser for bredden, og dermed hele norsk idrett, og dessuten være egnet til å 
svekke regelverkets legitimitet. 
 
En samlet idrett i Vestland fylke ber Regjeringen om at det legges til rette for at 
breddeidretten kan gjenåpnes slik at all aktivitet kan starte fra 1. juli.  
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