Snart får barn och unga träna i Göteborgs Stad inomhusanläggningar igen.
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Göteborgs Stads
inomhusidrottsanläggningar öppnar för
barn födda 2005 och senare
Från onsdag 27 januari är det återigen tillåtet att ordna idrotts-, fritids- och
kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare i Göteborgs Stads
inomhusidrottsanläggningar.
Beslutet togs av idrotts- och föreningsnämndens ordförande fredag 22
januari med anledning av regeringen besked om att lätta på restriktionerna
och öppna upp för inomhusträning för barn födda 2005 eller senare.

- Vi är glada att återigen kunna öppna inomhusanläggningarna så att barn
och unga kan återuppta sina fritidsaktiviteter. Samtidigt är det oerhört viktigt
att alla tar sitt ansvar och följer de myndighetsråd som finns så att
aktiviteterna genomförs på ett smittsäkert sätt, säger idrotts- och
föreningsnämndens nytillträdde ordförande Magnus Berntsson (KD).
Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämndens presidium
att föra en diskussion med idrottsförbund och RF-SISU Västra Götaland kring
vad som kan gälla för elitsatsande ungdomar födda tidigare än 2005 när det
blir möjligt att öppna upp idrottsanläggningar för fler grupper.

Beslutet innebär att detta gäller från och med 27 januari:
•

Idrottsanläggningar inomhus och möteslokaler öppnar för
organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn och
unga födda 2005 och senare. Detta gäller de anläggningar som
hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen och Got Event, det
vill säga sporthallar, gymnastiksalar, simhallar, ishallar och
möteslokaler.

•

Inomhusanläggningarna är sedan tidigare öppna för
skolverksamhet och yrkesverksamma elitidrottare.
Utomhusanläggningar såsom bollplaner och Ruddalens
bandybana är redan öppna för föreningsaktiviteter för alla
åldersgrupper.
Ishallar, simhallar och gym/motionscentrum är inte öppna för
allmänheten.
Föreningar ansvarar för att allmänna råd och rekommendationer
följs. De uppmanas också att ha något kortare pass så det blir
ställtid mellan passen, hålla träningspassen i mindre grupper och
att om möjligt förlägga träning utomhus.

•

•
•

Vid frågor
Beslutet:
Magnus Berntsson (KD), ordförande idrotts- och föreningsnämnden, 0707 –

14 47 39
Lotta Nibell, VD Got Event, 031-368 43 70

Lokalbokningar (föreningar, privatpersoner, privata aktörer)
Tobias Gröndahl, avdelningschef Föreningsstöd, idrotts- och
föreningsförvaltningen 031-368 21 40
Drift av anläggningar (simhall, gym, sporthall, ishall, gymnastiksal)
Emir Slavotic, avdelningschef Anläggning, idrotts- och föreningsförvaltningen
031-368 21 70
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Idrotts- och föreningsförvaltningen - Heidi Lall
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