7. december 2020
Kære FC Fløng medlemmer,
Håber at I alle har det godt, og er ved godt mod i denne kedelige coronatid.
Endnu engang er vi blevet nødt til at aflyse arrangementer pga. coronaen, og denne gang er det gået
udover vores julefrokost og gløgg og æbleskiver, men det skal ikke slå os ud.
De sidste nye restriktioner som er kommet i dag, gør at vi ikke længere må klæde om i klubhuset i Fløng
eller Hedehusene fra og med onsdag den 9. december og foreløbig gældende fra til den 3. januar 2021.
Vinterbolden kører lystigt videre af den grund, nu møder vi bare omklædt på banen i stedet for.
Vi må stadigvæk kun spille 5 mod 5, og det gælder frem til den 28. februar 2021, men mød op og få rørt jer
og få spillet en masse småbold.
FC Fløngs Gym står færdig den 15. december, hvor vi får sat vores udstyr op, det bliver spændende.
Der er stadigvæk nogle håndværksmæssige ting der mangler at blive gjort inden da, men vi satser på at nå
det.
Brugen af vores nye Gym, skal vi til at give nogle tanker. Der bliver nok en coronaudgave til at starte med
og derefter en almindelig hverdagsudgave. Det er langt fra sikkert at vi rammer ”den rigtige måde” at
bruge vores Gym på til at starte med. Vi skal prøve at være så fleksible som muligt med åbningstider og
hvem der træner sammen osv. osv.
Vi er lydhør for gode ideer, indenfor de rammer vi har at arbejde med.
Håber at I vil tage godt i mod dette nye tiltag.
Vores interne coronaregler er forlænget til den 31. december.
Til sidst vil jeg bare ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
De bedste hilsner
Lars Andersen
Formand, FC Fløng

Interne Coronaregler gældende fra d. 1. august til d. 31. december 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.

-

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.
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