Hosle, 20.04.2020
Kjære alle medlemmer i Øvrevoll Hosle IL

Det er en forunderlig tid vi lever i. På dager der det skulle vært full fres på alle våre fotballflater, siste innspurt
etter en lang håndballsesong, langrennssesong og vårcuper i alle idrettene hver eneste helg, har
idrettsanleggene våre ligget temmelig øde en måneds tid. Vi håper likevel at våre medlemmer klarer å holde
seg aktive på egen hånd, og følge med på våre ulike Facebook-sider, der det med ujevne mellomrom legges ut
forslag til treningsprogram og øvelser!
De siste ukene har vært svært hektisk med mye skiftende informasjon. Det er så vidt vi selv klarer å holde tritt
med ulike beskjeder fra idrettsforbund, idrettskrets, kommune og helsemyndigheter. Nå begynner vi å få et
oversiktsbilde; Det er nå tillatt med begrenset organisert aktivitet, under strenge smitteverntiltak. Det tok noen
dager for de ulike særforbund å kommunisere sine «koronavettregler», men under finner dere en oversikt over
hvilket tilbud ØHIL Fotball har og hvilke retningslinjer som påhviler oss. Vi anbefaler sterkt at dere setter dere
inn i dette!
Vi velger å sende denne informasjonen ut til alle våre medlemmer, ikke bare fotballmedlemmer, da
vi vet at mange benytter våre flater til aktiv lek og fritid, også utenfor det organiserte. Vanligvis er
dette noe vi er veldig glade for, men dette er på ingen måte vanlige tider og dette må dessverre nå
opphøre.
Klubbhuset og hallen på Hosletoppen forblir også stengt inntil videre (Håndballforbundet jobber i disse dager
med sine koronavett-regler). Alle våre ansatte innen administrasjon og våre dyktige trenere har vært og
vil være delvis permittert inntil vi få oversikten over klubbens økonomi.
Årsmøtet i ØHIL er utsatt – vi vil rett etter 1. mai komme med ny informasjon om vi da kan finne en dato hvor
det lar seg gjennomføre på sedvanlig vis – alternativt kommer vi med dato for digitalt årsmøte.
ØHIL har i mange år hatt en solid drift og sunn økonomi, slik at vi har klart å opprettholde en minimumsdrift i
denne perioden med stengt aktivitet. Nå som vi har sterkt trykk på å starte opp med begrenset trening står vi
litt i en limbo. Vi må presisere at idrettslaget finansieres primært av kontingent og ikke minst; treningsavgifter.
Vi håper derfor at de medlemmer som eventuelt ikke har betalt årskontingenten for 2020 til idrettslaget om
å logge seg inn og få ordne med det (http://minidrett.nif.no ). Der finner du også ubetalte treningsavgifter
for den aktiviteten som har vært frem til vi stengte.
Vi har nå også lagt en plan for at hele fotballgruppen skal få trening frem mot sommeren, etter de strenge
koronareglene hvor avstand må holdes, kamper avvikles ikke og hvor man ikke kan trene på nærspill m.m.
Dette er krevende og krever i tillegg til at våre ansatte trenere tar ansvar for at vi avholder disse forsvarlig, at
vi får på plass et stort antall frivillige foreldre som kan bistå på hver trening. For hver gruppe på 4 barn må det
være en voksen. Se vedlegget for hvordan vi har tenkt å organisere dette arbeidet. Vi må derfor også kreve
inn en treningsavgift for denne perioden fra medlemmene i ØHIL Fotball og i tillegg be om en
omfattende dugnadsinnsats. Avgiften er langt mindre enn den har pleid å være og i første omgang kun frem
til juli, men vi er helt avhengige av dette for å kunne holde våre ansatte i jobb og for at vi skal kunne dekke
idrettslagets økonomiske forpliktelser ellers. Informasjon sendes ut i løpet av en ukes tid - kontakt ohil@ohil.no
hvis du er usikker på noe.
Om bruk av utendørsanlegg på banene våre:
Det er fortsatt mye usikkerhet om hva slags type aktivitet som er greit og ØHIL har et stort ansvar her da
anleggene kun er åpent for organisert trening innenfor retningslinjene fra helsemyndighetene, dvs.

•
•

Maks 5 i grupper (inkludert trener)
Minst 2 meter mellom alle som er tilstede (internt i gruppen og til andre grupper)

Det er derfor kun åpent for organisert trening på kunstgressflatene våre og banene er ellers stengt!

Vi bidrar til at reglene om smittevern blir fulgt i banene sin åpningstid. Det betyr ikke at vi gjør det når banen
er stengt og også i åpningstiden kan ikke barna kan sendes til ØHIL for barnepass, derimot MÅ foreldre eller
andre voksenpersoner være med på dugnaden og passe på at aktivitetene gjøres innenfor gjeldende
retningslinjer!
Det er ikke greit med spill eller andre aktiviteter som gjør at man kommer tett på hverandre og vi må be om at
folk følger reglene satt av myndighetene og holder seg unna treningsfeltet når det ikke er trening.
De siste uken har vi sett at det er tiden før og etter den organiserte treningen som er mest problematisk. Selve
aktiviteten er det enklere å ha kontroll på. Spillerne må holde avstand hele tiden! Sett baggene med god
avstand, og klemming og «high fives» kan ikke forekomme.
Vi ser at de som bruker banene mest når det er stengt er ungdommer i alderen 14 til godt oppe i 20-åra. Snakk
med deres ungdommer om at dette IKKE er greit. Dere er rollemodeller for de yngre og vi har et felles ansvar
vi har for samfunnet og som gjør at vi kan klare å holde koronasmitten i sjakk, men samtidig klare å holde i
gang aktivitet. Klarer vi ikke dette sammen, risikerer vi at det blir forbudt med trening i grupper og
på idrettsflater igjen!
Vi anbefaler alle å sette seg inn i Idrettsforbundets veileder her:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/
Se også Fotballforbundets koronavettregler:
https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitetunder-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/
Det er lurt at alle også leser seg opp på hva kommuneoverlegen og Bærum kommune har bestemt;
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/koronapandemien---delvis-apning-avidrettsanlegg/
Med ønske om en aktiv og frisk vår!
Hilsen fra
Sverre Nordby, daglig leder og Elin Spjelkavik, styreleder Hovedstyret

