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Vi vet hur mycket friidrott och Världsungdomsspelen betyder för så många ungdomar 
och ledare i och utanför vårt land. Låt oss hoppas och tro att årets Världsungdomsspel 
skall vara möjliga att genomföra. Vi tar fasta på de positiva prognoser som ges från 
myndigheter och politiker angående smittspridning och vaccinationer för sommaren. 
Anmälan kommer dock inte öppnas förrän tidigast 1 maj då vi hoppas ha mer exakta 
besked om vad som gäller för sommarens tävlande i Sverige. 

Just nu arbetar vi med planering och anpassning av tävlingen för att kunna genomföra 
den utefter de lagar, rekommendationer och föreskrifter som kan tänkas gälla i sommar. 
Våra deltagares och funktionärers trygghet är vår högsta prioritering. Det är viktigt för oss 
att du känner dig trygg med att anmäla din klubb och delta på Ullevi. 
Världsungdomsspelen är en mycket uppskattad mötesplats för unga människor. Behovet 
av denna typ av möten och upplevelser förstår vi är viktig för er. Det har blivit väldigt 
tydligt nu när ordinarie tävlingsformer och vardagen blivit förändrad. Vi hoppas att vi alla 
så snart som möjligt kan fortsätta med den vardagliga verksamheten för att skapa glädje 
och gemenskap – och något att se fram emot. 

I skrivande stund kan vi konstatera att vi inte kan svara på hur många deltagare och 
nationer som kommer kunna delta i sommar. Trots detta planerar vi för de 25:e 
Världsungdomsspelen med allt dess innehåll som gör oss så unika. 

Vi är tacksamma för den förståelse och det förtroende ni visar oss. Vi skall göra allt för 
att leva upp till era förväntningar och hoppas innerligt att vi får välkomna er till ett så 
”normalt” VU-spel som möjligt i sommar. 

Ni är välkomna att höra av Er med eventuella frågor. Det är mycket vi inte kan besvara i 
nuläget, men vi skall göra vårt bästa! 

Med Kraftfull Friidrottshälsning! 
 
Per Crona 
Projektansvarig Världsungdomsspelen 
Örgryte IS Friidrottsklubb 


