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Norges Seilforbund har i dag besluttet å avlyse den planlagte Klubbkonferansen og
Jubileumsmiddagen lørdag 14 mars. På bakgrunn av Folkehelseinstituttets (FHI) innskjerpede krav
som følge av korona-viruset og smittefaren, anser vi det ikke lenger som forsvarlig å gjennomføre
disse arrangementene.
Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av råd fra FHI om å gjøre en grundig risikovurdering av alle
arrangementer for å begrense smitterisiko. Arrangementer som samler mange mennesker kan gi
grunnlag for stor smittespredning, og om arrangementene i tillegg avholdes innendørs og det samtidig
serveres mat og drikke, øker smitterisikoen ytterligere. En vesentlig del av våre deltakere er dessuten
ansett å være særlig risikoutsatt pga. alder.
Norske helsemyndigheter har bedt ansvarlige for arrangementer med mer enn 100 deltakere om å
vurdere helserisikoen ved arrangementet og få dem godkjent av kommunehelse-tjenesten. Vi har
henvendt oss til bydelslegen St. Hanshaugen om dette, men har dessverre ikke fått noen
tilbakemelding. Vi er derfor henvist til selv å vurdere den helsemessige risikoen ved arrangementet,
som vi altså vurderer som for høy.
En rekke av våre påmeldte deltakere har ytret bekymring om smitterisiko ved deltakelse, og flere
nasjonale og internasjonale deltakere har allerede meldt avbud enten basert på egne forholdsregler,
eller grunnet restriksjoner innført av deres respektive arbeidsgivere.
Å avlyse disse to arrangementene har selvfølgelig vært en vanskelig avgjørelse, men vi mener at NSF
må være seg sitt ansvar overfor deltakerne bevisst, og dessuten gjøre det vi kan for å redusere
eventuell smittefare og ytterligere utbredelse av korona-viruset blant befolkningen.
Avlysningen av helgens arrangementer kan dessverre få negative økonomiske konsekvenser for
Norges Seilforbund. Det kan være snakk om en mulig kanselleringserstatning til hotellet, som kan
bety at det dermed ikke vil være mulig å gjennomføre arrangementene på et senere tidspunkt, eller å
kunne tilbakebetale påmeldingsavgift eller andre kostnader.
De økonomiske og praktiske omstendighetene rundt avlysningen er det foreløpig for tidlig å si noe
om, men vi vil komme med ytterligere informasjon om dette så snart vi har en avklaring med hensyn
til eventuelle erstatninger NSF vil bli påført.
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