ÄNGELHOLM OUTDOOR FLYTTAS TILL 2022.
Det är med stor förtvivlan och sorg vi nu måste ge er detta besked. På grund av den fortsatta
pandemin kommer årets upplaga av Ängelholm Outdoor inte kunna genomföras. Vi har in i det
sista vridit och vänt på alla möjligheter för hur vi ska kunna anordna sommarens Innebandyfestival
i Ängelholm. I samråd med samtliga berörda instanser för genomförandet av Ängelholm Outdoor
tvingas vi nu flytta evenemanget till 2022. Innebandyfestivalen går helt enkelt inte att genomföras
på grund av rådande direktiv och prognoser från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Region Syd
och Smittskydd Skåne.

Lättnaderna av restriktionerna som den senaste tiden har presenterats av FHM och Regeringen
för sport och idrottstävlingar som sjösattes den 1 juni och kommande den 1 juli 2021 hjälper
tyvärr oss inte. Då vi nu bedömer det som ytterst osannolikt att Folkhälsomyndigheter och
regeringen kommer ändra ytterligare på rekommendationerna inom de närmsta veckorna har vi
inget annat val än att flytta 2021 års evenemang till 2022. Det även med stor respekt för alla lag,
leverantörer, partners och de hundratals som arbetar under Outdoor som alla behöver ett
besked.

Det har varit ett stort tryck från lag, deltagare, ledare, publik och samhället i stort om att hålla ut
och kämpa in i det sista. Det önskemålet har vi verkligen tagit till oss och drivit allt så långt det
bara går. Vi har förstått att Ängeholm Outdoor fyller en viktig funktion hos många personer,
företag och andra organisationer. Vi höll oss därför även optimistiska in i det sista och hoppades
kunna arrangera Ängelholm Outdoor i någon form, om än i en mindre och annorlunda skala än
normalt och därmed skapa något positivt för såväl vuxna som alla barn och ungdomar som under
en lång tid inte fått spela matcher och cuper. Det har dock nu visat sig vara omöjligt att
genomföra en turnering med rådande pandemi och dess rekommendationer. Svårigheten med att
få svar och riktlinjer för vad som gäller för en unik turnering som Ängelholm Outdoor har inte
underlättat processen. Vi får helt enkelt inte till ett polistillstånd för att arrangera i någon form
alls. Det hur flexibla, kreativa och innovativa vi än är i skapandet av en coronasäker
innebandyfestival i Ängelholm. Allt är frustrerande och ytterst beklagligt.

Inom tre veckor kommer samtliga betalda lag till Ängelholm Outdoor 2021 få ett mail om vad som
händer framöver och hur vi hanterar situationen. Vi uppdaterar även löpande ny information via
vår hemsida och våra sociala medier. Vänligen se även i er skräppost så inte era
säkerhetsinställningar styr våra kommande mail till er dit. Vid övriga frågor når ni oss via mail
info@hiwayevent.se

Nu tar vi nya tag och siktar på att kommande år arrangera världens största utomhusturnering i
innebandy. Då som alltid med hög kvalitet där vi tillsammans skapar minnen för livet.
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