19-08-2020
Orientering til medlemmerne

På grund af smitterisikoen med corona, er det bestemt at SMG ikke som klub medvirker til
gennemførelsen af Vegvisir i 2020. Med de forhold der er mulige, for afviklingen af aktiviteterne
før og efter sejladsen, anser vi risikoen for smitte for de af vores medlemmer, der har meldt sig
som frivillige hjælpere, for stor. Det vil for klubben være ubærligt hvis nogen blev smittet og hvad
deraf kan følge. Desuden vil vi ikke risikere at være medarrangør af et arrangement, der udgør en
smitterisiko der måske kan starte en spredning af covid19 i området,- med de følger det kan have.
Afviklingen af denne kapsejlads ikke er en kærneopgave for SMG. Derfor mener vi at hensynet til
de frivillige og risikoen for smittespredning helt naturligt vejer tungest.
Beslutningen skal ses i lyset af at smitten p.t. spreder sig igen. At der bliver ca. 200 sejlere, der
kommer alle steder fra i Danmark og Tyskland m.fl. Dertil kommer hjælperkorpset der består af op
mod 50 personer. Alle skal før og efter færdes på Vikingens havneanlæg. Bådene kommer til at
ligge i lag o.s.v. Det betyder alt for meget færdsel og kontakt. Det bliver uoverskueligt hvad der
foregår, og at kontrollere at alt går til efter forskrifterne.
De øvrige sejlklubber der medvirker, har også truffet beslutning om, som forening at melde fra til
medvirken til gennemførelsen af kapsejladsen, men opfordrer til at kapsejladsen udsættes til
2021.
De medlemmer der har meldt sig som frivillige hjælpere er orienteret om beslutningen. De er frit
stillet til om de som enkeltpersoner har lyst til at medvirke, lige som tilmeldte sejlere jo må træffe
deres beslutning.
Da kapsejladsen Vegvisir er højprofileret, må det forventes at der vil være presseomtale om
klubbernes beslutning. For at du som medlem af SMG skal være orienteret om årsagen og
sammenhænget, sender vi denne orientering.
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