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Trondheim, 221020

Kjære Løkkebandylag og Trønderserielag!
Denne sesongen ble ikke som vi hadde forutsett – og står slik sett i stil med avslutningen på
forrige sesong som brått måtte avsluttes. Dessverre har ikke smittepresset avtatt i så hurtig
tempo som vi så gjerne hadde håpet, og nå er det lite som tyder på at det vil komme i gang
noe som helst kampaktivitet på breddenivå for seniorlag før Jul.
Løkkebandy og Trønderserien er i tillegg plassert i den siste fasen i idrettens plan for
gjenåpning. Denne planen er har en intensjon som sier at alle faser skal få trene med
kroppskontakt før den første fasen vil få mulighet til å spille kamper. Det betyr at nevnte
aktivitetstilbud neppe vil være mulig å sette i gang før 2021 er godt i gang. Samtidig er alt det
vi nå sier preget av en viss usikkerhet, så det kan ikke utelukkes at avvik fra det dere nå har
lest vil kunne inntreffe på kort varsel.
De signalene vi har mottatt fra helsemyndighetene tyder dog på at de optimistiske tidslinjene
vi hadde grunn til å legge opp til i sommer ikke holder stikk.
Med dette som bakgrunn har Trondheim IBK/Norges Bandyforbund/Midt-Norge
Bandyregion sett seg nødt til å avlyse Løkkebandy og Trønderserien inneværende
sesong.
For å «bøte på» situasjonen kan vi fortsatt tilby treningstid til Løkkebandylag og
Trønderserielag i Trondheim Spektrum. Da må treningen foregå etter gjeldende retningslinjer.
Treningstiden vil selvfølgelig være gratis.
For å få tildelt tid må lagene gjøre seg kjent med Norges Bandyforbund og Trondheim
Spektrums koronaregler. Det er meget viktig at disse reglene følges. Ved avvik fra reglene
risikerer vi å miste halltida! Vi gjør oppmerksom på at all trening skal gjennomføres med 1
meters avstand mellom deltakerne.
Vi beklager på det sterkeste at det ikke blir noen Løkkebandy/Trønderseriekamper i 2020,
men så fort det åpnes for kampaktivitet vil vi tilby alle lag egnede aktivitetstilbud. Dette
inkluderer lag som normalt skulle delta i Løkkebandy/Trønderserien. Et turneringskonsept
som strekker ut i tid vil være aktuelt å tilby dere. Vi kommer til å holde kontakten med alle
lag fortløpende. Ta vare på hverandre!
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