Pressmeddelande Stångebroslaget 2021-06-01
Stångebroslaget är en av norra Europas största endurotävlingar med drygt 2200 startande förare och
under tävlingshelgen i början på juli är det totalt mer än 8500 besökare på tävlingsplatsen
Prästtomta läger, belägen norr om Linköping.
Att arrangera ett sådant stort arrangemang innebär att arbetet för nästa års tävling påbörjas så snart
sista föraren gått i mål.
När det gäller 2021 års tävling har dock förberedelserna varit annorlunda med mycket arbete runt
skapande av Covid-handlingsplaner samt tolkande av restriktioner från diverse myndigheter.
När vi i slutet av maj 2020 tog beslutet att flytta fram tävlingen ett år till 2021 trodde vi att vårt
samhälle skulle återgå till ett normalt läge under hösten 2020, men nu befinner vi oss i slutet av maj
2021 och pandemin pågår fortfarande.
Trots att ljusning syns i tunneln nationellt i och med att vaccination har påbörjats, trycket på
sjukvården lättat och restriktioner lättas upp så är det fortfarande restriktioner gällande antalet
deltagande vid tävlingar, stark begränsning gällande storlek på publik samt medföljande
servicepersonal till de tävlande och så vidare.
Vi har även lokalt i Östergötland fortfarande en ej kontrollerad smittspridning samt fortsatt
belastning på sjukvården som gör att vi ej är garanterad sjukvårdspersonal på plats under
tävlingshelgen.
Efter många samtal och diskussioner med berörda myndigheter så känner vi som arrangörer att vi
måste ta vårt samhällsansvar och därmed besluta om att ställa in Stångebroslaget 2021.
Vi förstår att vi i och med detta beslut gör många besvikna, både våra gäster (förare) och även bland
våra funktionärer och vår publik, men vår ambition är att Stångebroslaget skall vara som en stor
familjeträff över fyra dagar med tävlande, camping, grillning men där även en stor del av nöjet är att
man umgås med sina endurovänner från hela Sverige.
Detta anser vi att man ska kunna göra utan att vi som arrangör skall behöva arrangera övervakare
utifrån restriktioner gällande antal besökare, eller att inte kunna ta emot publik och utställare.
Vi jobbar vidare för att utveckla Stångebroslaget inför 2022, så håll utkik efter nyheter och
information på vår hemsida, www.stangebroslaget.se samt våra sociala kanaler.
För kontakt och frågeställningar hänvisar vi till info@stangebroslaget.se
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