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Grenaa IF Fodbold – Bestyrelsesmøde beslutningsreferat 
 
Sted:  Online 
 
Dato: 25. februar 2021 
 
Start kl.  19:00 
Slut kl.   
 
Deltagere:  Frederik Nicolajsen (FN) 

Thyge Traulsen (TT) 
Nicolaj Poulsen (NP) 
Kasper Vayland (KV) 
Gitte Rygaard (GR) 
 
Steen Tvilling (STEEN) Ansvarlig for banefordeling 
 

Afbud:  Henning Meisler (HM) 
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1. Genåbningsplan marts 2021 

Lempede restriktioner gør at vi kan starte fodbolden op igen fra 1. marts. 
Vi har været i kontakt med GIC og Kultur og Fritid, der også bekræfter åbning af 
faciliteterne på HSM Arena. 
 

1.1 Information omkring Danmarksserien 

  
Regeringen meldte onsdag den 24. februar ud, at forsamlingsforbuddet fra mandag den 
1. marts hæves til 25 personer for udendørsidræt, hvilket gør det muligt at træne 
holdtræning. DBU er i gang med at udarbejde en opdateret protokol, som forventes klar 
på www.DBU.dk i morgen, fredag den 26. februar. 
  
Regeringen meldte ligeledes ud, at der muligvis inden for enkelte områder vil komme 
yderligere lempelser af restriktionerne fra den 15. marts. Da de første kampe i foråret er 
planlagt til weekenden den 19.-21. marts, fastholdes turneringsplanen indtil videre. 
Såfremt restriktionerne ikke lempes tilstrækkeligt, til at der kan spilles turneringskampe 
efter den 15. marts, så, vil der kort efter blive taget stilling til en alternativ 
turneringsafvikling, end foreskrevet i propositionerne.  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dbu.dk%2F&data=04%7C01%7Ctler%40dbusjaelland.dk%7C8ad6562bab3a4771f25808d8d9973ea8%7C1ca824b38ed44e649b9ce12c28d581ea%7C0%7C0%7C637498590900983893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KrX6ieXNXjjJNhw6NOrSdpU27gElltN%2FiIdu32dbWHc%3D&reserved=0
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1.2 Opdateret protokol 

Onsdag den 24. februar blev det klart, at fodbolden til en vis grad kan genåbnes pr. 1. 
marts 2021. Protokollen, som beskriver, hvordan aktiviteterne skal planlægges og udføres, 
er nu klar i opdateret form. 
 
Pr. 1. marts 2021 er det tilladt at forsamles op til 25 personer i forbindelse med udendørs 
idrætsaktiviteter i foreninger. Vær særligt opmærksomme på følgende forhold: 
 

• Forsamlingsloftet på 25 personer gælder både for træning og kamp. 
Forsamlingsloftet på 25 personer gælder for alle aldersgrupper. 

• I de 25 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med. 
• En træner må ikke stå for træningen af mere end én træningsgruppe af gangen. 

Træneren tæller med i de 25 personer, som en gruppe må bestå af. 
• Tilskuere ved idrætsaktiviteter er ikke tilladt. 
• Al indendørs idræt og foreningsaktivitet skal holdes lukket. 
• Klubhuse skal fortsat holdes lukket. 
• Professionel fodbold er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet. 

 
Hele protokollen kan læses her:  
https://dbujylland.dk/media/18882/protokol-for-dansk-fodbold-version-18-25-02-21.pdf  
 

1.3 Information til trænerteamet [FN] 

Trænerne kontaktes og opdateres med nyeste protokol  
Instruktion i håndteringen og rengøring af materialer 
Alle trænere bør overveje tilmelding til 2021 cup. 
 
Det er meget vigtigt (i forhold til eventuel smitteopsporing) at man kan fremlægge 
dokumentation for hvem der har været til de forskellige træningspas. Trænerne er derfor 
ansvarlige for at kampklar er opdateret - og er et retvisende udtryk for hvem der har været 
til træning... 
 

1.4 Information til spillere [FN] 

Spillerne kontaktes og opdateres med retningslinjer. 
Grundlæggende skal det aftales med træner om man møder frem til træning.  
Vi opfordrer til at udtage spillerne i KampKlar, specielt hvis der er flere en 25 spillere og 
trænere. 

https://dbujylland.dk/media/18882/protokol-for-dansk-fodbold-version-18-25-02-21.pdf
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Spillerne må ikke møde før tid og skal strakt efter endt træning forlade HSM Arena. 
 
Tilskuere til træning og kamp er ikke tilladt. 
 
 
 

1.5 Håndtering og rengøring af materialer 

Vi skal sørge for at have Eca-vand og trænerne skal instrueres i håndteringen og rengøring 
af materialer [NP] 
 
Der indkøbes 10 stk. afspærringspæle og markeringsbånd, der efter aftale med GIC kan stå 
fast på kunstgræsbanen. 
Øvrige baner skal, indtil det er muligt at opstrege, markeres med kegler 

1.6 Brug af klubhusfaciliteter 

Trænere må hente og aflevere materiale i boldrum og container. 
Toiletfaciliteter må benyttes af alle. 
Yderligere ophold i klubhuset er ikke tilladt. 

1.7 Banekapacitet 

Vi råder over: 
 

• Kunstgræsbane 11-mands 
• Lille kunstgræsbane 5-mands 
• Bane 3 11-mands 
• Band 4 11-mands 

 
Begrænsninger i kapacitet: 
FC Grenaa Fodbold har en halv bane på bane 4, om tirsdagen kl. 19.00 – 21.00 
Grenaa Multi Sport har en halv bane på bane 4, om torsdagen kl. 19.00 – 20.30 
Og Grenaa Oldboys har en halv bane på bane 4 om mandagen kl. 19.00 – 20.30 
 

1.8 Banefordeling 

• Gennemgang af ønsker og prioriteringer til ny banefordelingsplan. 
 

• Tidsmellemrum mellem de enkelte træninger: 15 min 
 
Steen Tvilling udarbejder en ny banefordelingsplan [STEEN] 
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• Banefordeling forventes klar fredag 26. februar  
• Alle hold tilbydes en træningstid 
• Brazil-tid kan bruges 

 

1.9 Opstart og nytårsappel 

Der bliver ingen opstart/nytårsappel i 2021 
 
 
 
 

1.10 2021 Cup  

DBU Jyllands træningsturneringstilbud, kaldet 2021 Cup Træningskampe er endnu mere 
aktuelt. Dit hold får mulighed for forberedelseskampe, før turneringskampene forhåbentlig 
kan gå i gang, når det engang også bliver muligt at samlet mere end 25 personer. 
 
Alle hold, der var tilmeldt de regionale træningsturneringer i enten 11-, 8-, 7- eller 5-mands 
rækkerne, er automatisk overført til 2021 Cup Træningskampe (der er udsendt lister med 
tilmeldte hold til de klubber, som allerede har tilmeldt hold). 
 
Alle trænere bør overveje tilmelding til 2021 cup. 

2. Næste møde 

4. marts 2021 kl. 19.00 online 
 
 
Mødet hævet kl. 20:00 
 
 
Underskrift: 
 
Frederik Nicolajsen Gitte Rygaard Kasper Vayland 
 
 
Thyge Traulsen Henning Meisler Nicolaj Rygaard Poulsen 
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