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Kære FC Fløng medlemmer, 

 

Det er længe siden efterhånden, håber at I alle har det godt. 

 

Vi i bestyrelsen har gjort os nogle forskellige tanker og tiltag, så vi er bedst mulig forberedt den dag der 

bliver åbnet op for bold igen. 

 

På vores 3 toiletter i klubben er der nu kommet nye sæbedispensere op, og der er langt om længe kommet 

papirhåndklæder op at hænge.  Vi skal også nok sørge for håndsprit ved hovedindgangen og toiletterne. 

 

Når der bliver åbnet for bold igen, vil der helt sikkert blive udstukket nogle retningslinjer for hvordan vi skal 

gebærde os. Det skal vi have indarbejdet i vores egne forebyggende tiltag i klubben. 

 

Vores forebyggende tanker ved en genåbning er følgende: 

 

- Omklædning: Alle hold klæder om i Fløng også selvom man er på udebane. Når Veteran holdet og 

8- mandsholdet spiller om tirsdagen, klæder 8-mandsholdet om i omklædningsrummet til højre. 

Man fordeler sig ligeligt i de omklædningsbåse der er, så der er afstand. 

 

Alle udehold samt dommerne bliver orienteret om, at de skal møde omklædt når de skal møde os 

på hjemmebane. Derved opnår vi at det kun er FC Fløngspillere der kommer i klubhuset for en tid. 

 

- Badning: Når der bades efter kamp må den midterste bruser IKKE benyttes, det gør at vi stadig har 

afstand. Husk at sørge for et vis flow i baderummet, så vi ikke stimler sammen derude. 

 

- Toiletbesøg: Sørg for god toilethygiejne efter brug af toilettet og efterfølgende god håndhygiejne.  

 

- Drikkedunke: Alle sørger for egen drikkelse til brug under kamp, så vi ikke deler mundvand. 

 

- Fodboldkamp: Vi giver IKKE hånd før kampen, men ønsker ”God kamp” nede fra egen banehalvdel. 

Efter kampen, er det også bare ”Tak for kampen” mundtligt. 

 

- Kørsel til kamp: Vi kører i flest muligt biler til kamp. 

 

- Rengøring i klubhuset: Vi skal i dialog med kommunen om lidt bedre rengøring af vores toiletter. 

 

- Helbred: Man kommer kun til bold hvis helbredet er fit for fight, dvs. at man desværre må melde 

fra hvis man er forkølet, feber, muskelømhed eller utilpas generelt. 

 



Ovennævnte er som sagt kun tanker som ikke er vedtaget som retningslinjer endnu. Selvom noget 

måske kan føles besværligt, omklædning osv., så er det ment i en god forebyggende hensigt med at 

passe så godt på medlemmerne som muligt. 

 

Når der bliver genåbnet for bold igen, vil vi kontakte vores holdledere, så de kan tage kontakt til 

holdkammeraterne og få en status på om man er helbredsmæssigt er klar til kamp, fysisk som 

psykisk. 

Vi er en Oldboys klub, og der er i disse Coronatider visse hensyn at tage ifht. alder osv. 

Derfor er det VIGTIGT at hvert enkelt medlem gør op med sig selv, om man er klar til kamp når den 

tid kommer. Der er alder der kan være et issue, kroniske sygdomme eller andet. Det enkelte 

medlem ved bedst selv, hvor man helbredsmæssigt står. 

Ved tilbagemeldingen for holdlederen så et overblik over hvor mange der står til rådighed med det 

samme, og nogle medlemmer træder måske først ind senere, når de føler de er klar.  

 

REOS får besked fra os, at vi vil opfodre dem til at spørge deres medlemsklubber hvad status er når 

der bliv åbnet op igen. Som REOS kommunikere nu, går de ud fra, at man bare kan spille kamp 

allerede dagen efter der bliver åbnet. Det mener vi er uholdbart. Der er nye retningslinjer i 

klubberne der skal kommunikeres og indarbejdes for alles skyld. 

 

Nok om Corona og dets påvirkning af vores sport. 

 

Vi har indkøbt nye kampbolde til alle hold samt nye drikkedunke. Drikkedunkene venter vi lidt med 

at tage i brug, men til gengæld skulle der være mange mål i de nye bolde. (Så må vi håbe at det er i 

den rigtige ende). 

 

Arrangement: Agent 007 James Bond.  

Vi påtænker hvis samfundet tillader det til den tid, at invitere klubbens medlemmer i biografen for at se 

den nye James Bond film som har præmiere i det sene efterår. De ubenyttede dommerpenge fra foråret 

går hertil. 

 

Vi afventer hvad der bliver meldt ud fra regeringen den 10 maj, om der er noget der vedrører os. Hvis der 

er hører I fra os med det samme. 

 

Er der nogen der har input eller kommentarer til vejledende retningslinjer, er man velkommen til at skrive 

til mig.  

 

Håber at vi snart ses. 

 

 

De bedste hilsner 

Lars Andersen 

Formand, FC Fløng 

 

 

Vores sponsorer. 

Simgolf – Lokalbolig – Bollinis (Det Røde Hus) – K K Varmeservice – Fløng Autocenter – Digitalinstallation 

– Danbolig – Slagter Frimann – Jensen Skilte – TB Malerne. 

Støt vores sponsorer, de støtter os. 


