Grenaa IF Fodbold – Bestyrelsesmøde beslutningsreferat
Sted:

Stadion

Dato:

11. maj 2020

Start kl.
Slut kl.

13:00

Deltagere: Gert Poulsen (GP)
Frederik Nicolajsen (FN)
Kasper Vayland (KV)
Thyge Traulsen (TT)
Gitte Rygaard (GR)
Nicolaj Poulsen (FCD)
Steen Tvilling (Banefordeler)
Afbud:

Henning Meisler (HM)
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1.

Retningslinjer

Bestyrelsen har afholdt møde med henblik på udarbejdelse af en plan for åbning af fodbold
i Grenaa IF.
DBU har udarbejdet følgende ”corona-protokol for breddefodbolden”, som skal efterleves
og udmøntes i nærværende plan for fodbolden.
https://dbujylland.dk/media/16514/protokol-fodboldens-corona-regler-07-05-2020.pdf
Retningslinjer offentliggøres på følgende måde:
•
•
•
•

Der udsendes nyhedsmail til alle medlemmer med link til corona-protokollen
Der oprettes en informations side på grenaaif.dk med alle relevante og opdaterede
retningslinjer: https://www.grenaaif.dk/corona-fodbold/
Informationsside deles på klubbens facebookside og i klubbens trænerforum på
facebook
Der opsættet plakater ved indgangen til stadionbygningen med corona-protokol og
Fodboldens corona-regler fra DBU.
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2.

Opdeling af baner

Baner der tages i brug til corona-træning skal opmærkes.
Bestyrelsen har valgt at anmode GIC om at opmærke ud fra en ”Dannebrogsflag” model, jf.
DBU corona-protokol.
Her opdeles en 11-mands bane i 4 felter, hvor der må opholde sig 9 spillere plus en
træner/voksen.
Bestyrelsen ønsker denne model verificeret af Norddjurs Kommune og den lokale
politimyndighed.
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3.

Ny træningsplan

Der trænes i 2 tidsmoduler.
1. tidsmodul: 16:30 – 18:00
2. tidsmodul: 18:30 – 20:00
På denne måde sikres det at dem der forlader stadion-området, ikke er der på samme tid
som dem der ankommer til stadion-området.
Det er derfor vigtigt, at spillere ankommer præcis til start af tidsmodul og forlader stationområdet straks efter endt træning.
Træning startes op i 2 faser:
Fase 1:
Tirsdag 12. maj åbnes der for Senior og U19 træning
Onsdag 13. maj åbnes der for børne- og ungdomstræning (en træning pr. uge)
[Klubbens ledelse evaluerer organiseringen og eksekveringen]
Fase 2:
Senior og U19 træning
Børne- og ungdomstræning U6-U17 (to træninger pr. uge)

4.

Hygiejne

Alle spillere og trænere skal jf. corona-protokollen vaske og afspritte hænder inden man
tager til træning. Klubben opfordrer til, at hver spiller medbringer
hånddesinfektionsmiddel til hver træning.
Klubben stiller ikke hånddesinfektionsmiddel til rådighed.
Toiletter og badefaciliteter vil være aflåste.
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5.

Rengøring af materialer

Der er indgået en aftale med en lokal leverandør af desinfektionsmiddel til rengørings af
bolde og udstyr.
Desinfektionsmiddel vil være til rådighed i materiale-containere og støvlevaskerum
sammen med vejledning til brug.

6.

Corona-vejleder

Bestyrelsen har udpeget Frederik Nicolajsen til officiel corona-vejleder.
Corona-relaterede spørgsmål skal sendes via formular på klubbens hjemmeside.

Mødet hævet 15.00
Underskrift:
Gert Poulsen

Gitte Rygaard

Kasper Vayland

Thyge Traulsen

Frederik Nicolajsen

Henning Meisler
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