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Sak 38/20 Organisert trening
Arbeidsutvalget innkalte sportslig utvalg og ledere for gruppene med barneidrett til et
telefonmøte for å bli enige om hvordan og når Gjerpen IF tilbyr organisert aktivitet for barn
og unge. Dette kom frem i møtet
•
•
•

•
•

Gjerpen IF mener det er bedre med organisert trening med voksne tilstede for å best mulig
ivareta smittevernreglene. Vi ser også behovet for å gi barn og unge stimuli som trening og
en sosial arena gir. I dagens situasjon er dette kanskje mer viktig enn noen gang.
Det er viktig med en felles struktur som ivaretar sikkerhet styret, trenere og andre frivillige
kan ha i ryggen.
Juniorhåndball har utarbeidet et godt Koronavettregelverk i tråd med NIF/HDIR/FHI og
regjeringens anmodninger rundt oppstart av trening. De har også forhørt seg med Skien
kommune. Håndballens retningslinjer sendes til gruppene som tilpasser de
Koronavettreglene fra sitt særforbund. Vi må legge inn regler knyttet til hva som skjer før og
etter ankomst/avreise trening.
Håndballen ønsker å starte opp med de eldste lagene først.
Fotballsesongen har normalt startet nå og fotball ser på hvordan de kan tilby organisert
«Koronavetttrening» til sine lag. De mener barnefotballen kan trekke mye lærdom ut av
regjeringens føringer for skoleverket.

Vedtak:
• Organisert trening kan starte opp i det tempo gruppene selv ønsker f.o.m mandag 20. april
• Trening er frivillig
• Svein Erik, Halvor og Gro jobber frem regler knyttet til adkomst/avreise trening
• Halvor sjekker med Anita Balestad i Skien kommune om åpning av bom ved ungdomsskole
• Fotball bruker nye kunstgressbane, Håndball bruker den gamle banen og beach området.
Friplassen kan brukes når friidrett ikke bruker den.
• Det vil ikke være anledning til å bruke klubbhuset for toalettbesøk. Klubbhuset skal være
stengt.
• Treningstidspunkter meldes inn til Eli slik at klubben har en total oversikt over når organisert
trening foregår
• Volleyballnettene og beach nettene settes ikke opp.
• Gjerpen IF appellerer til foreldre om å være med som voksen person slik at vi kan vi kan sikre
at det er nok voksne tilstede.
• Foreldre som uttrykker skepsis, skal tas på alvor og vi inviterer de til å se på hvordan
treningene foregår
• Koronavettreglene for aktivitetsgruppene offentliggjøres på våre nettsider og henges opp på
anlegget.
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Andre som bruker anlegget og som ikke er en del av den organiserte treningen skal vises
bort på en høflig måte.

Sak 39/20 Bruk av anlegg utenfor organisert trening
I etterkant av møtet har kommunes regler blitt sendt ut til deltakerne i møtet. Det sier følgende:
Fotballbaner:
Begrenset antall kan bruke fotballbanen.
Føringer om smittevernregler for idrettsaktivitet, som følge av COVID-19 epidemien.
På bakgrunn av regjeringens presiseringer 1. april, åpnes fotballbanen for begrenset bruk. Grupper
på 5 personer og en avstand på 2 meter.
Smitten overføres som oftest på 3 måter:
Gjennom luften. Nysing, hosting, tung pust ol.
Direkte kontakt. Ved at personer tar på hverandre.
Indirekte kontakt. Viruset kan overføres ved å ta på gjenstander eller kontaktflater ol. (Baller,
kjegler, klær ol.)
Personer som ikke får bruke fotballbanen:
- Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer som
luftveisinfeksjoner, feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand
Smittevernregler for bruk av fotballbanen:
Kun 5 personer kan bruke banen samtidig på hver halvdel.
Nærkontakt er ikke tillatt
Det skal til enhver tid være en radius på minst 2 meters avstand mellom personer
Det er ikke lov til å ta ballen med hendene, bryst eller hodet
Voksne skal være til stede for grupper med barn, til og med barneskolen. En gruppe på 5 personer vil
da si 4 barn og 1 voksen.
Hvis banen er opptatt, kom igjen senere. Unngå forsamlinger ved banen.
Hver enkelt har ansvaret for at smittevernreglene følges.
Brudd på reglene vil føre til at banen stenges.
Reglene for banen gjelder inntil videre.
Lekeplasser:
Begrenset antall kan bruke lekeplassen
Regjeringen kom 27. mars med skjerpende anbefalinger om å holde avstand til hverandre.
Retningslinjer for bruk av kommunale lekeplasser og lekeområder på skoler og barnehager i Skien:
Maksimalt 5 personer, med minimum 2 meters avstand, kan oppholde seg på apparatene/området
av gangen. Retningslinjene gjelder inntil videre. Dersom de ikke blir overholdt må vi stenge
lekeplassen.
Vedtak: Anlegget er åpnet kun for Gjerpen medlemmer og etter avtale med klubb. Større oppholds
flater vi være aktuelt og kjærkomment for skolene når de starter opp igjen. Eli tar dialog med barneog ungdomskolen.
Vi følger retningslinjene til Skien kommune
Dette offentliggjøres på våre nettsider og på Facebook.
Ref: Eli Ducros
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