22. juni 2020
Kære FC Fløng medlemmer,
Dejligt at være i gang igen med noget sommertræning. Vi får et langt tilløb med mange træningspas, så vi
kan stå snorlige til turneringsstart i august. Husk at vi træner både mandag og onsdag kl. 18.00.
Vi har sendt en artikel til Lokalavisen Taastrup om vores sommertræning, de bringer den i uge 26.
Grillpølsearrangement med en enkelt kølig til, holder vi mandag den 29. juni kl. 19.30 på terrassen efter
træning. Ingen tilmelding, men glæder os til at se så mange af jer som muligt.
Bo Bruun vil stå i spidsen for en simpel Facebookside til klubben.
Klubhuset vil være lukket for omklædning og bad og åbner tidligst den 10. august. Det vil betyde for nogle
af vores hold, at de skal klæde om på terrassen ved første hjemmekamp, desværre.

Interne Coronaregler gældende fra d. 1. august til d. 31. oktober 2020
-

Omklædning: Alle hold klæder om i Fløng også selvom man er på udebane. Når Veteranholdet 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.
Hvis man er det eneste hold i klubhuset, kan begge baderum bruges.

-

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

-

Drikkedunke: Alle sørger for egen drikkedunk og drikkelse til brug under kamp og træning, 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.

-

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

-

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.( Det er ren forebyggelse).

-

Afspritning af hænder SKAL gøres når man træder ind i klubhuset, når man møder til kamp eller
træning og igen når man kommen ind fra kamp eller træning.

-

Rekvisitter sprittes af efter brug. Dvs. holdlederen sørger for at hjørneflag og bolde sprittes af. Der
vil være sprit og papir, som står fremme ved rekvisitterne.

-

Vask af spillertøj gør I som I plejer.
Ovennævnte Coronaregler SKAL efterleves. Selvom noget måske kan føles besværligt, omklædning
osv., så er det ment i en god forebyggende hensigt med at passe så godt på hinanden som muligt.
Klubben laver en standardskrivelse til de hold og dommere der skal besøge os i efteråret.

God sommer til jer alle.

De bedste hilsner
Lars Andersen
Formand, FC Fløng
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