GKIK – Information om Covid - 19

Denna sida syftar till att sammanfatta hur vi i GKIK förhåller oss till de rekommendationer
som släpps löpande under rådande pandemi.
Allmänt kan sägas att Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF) för tät dialog Svenska
Friidrottsförbundet som i sin tur för dialog med Riksidrottsförbundet och
Folkhälsomyndigheten. GFIF i sin tur bjuder in oss friidrottsföreningar till korta
informationsmöten löpande OM nya rekommendationer leder till nya restriktioner för oss
att beakta vad gäller vår verksamhet.

2021-01-12
Kort uppdatering för respektive träningsgrupp med anledning av nya
restriktioner/rekommendationer:
•

Friidrottens Hus tillåter bara träning för aktiva 2005 och äldre. Detta möjliggör endast
träning för grupperna MOTION- & ELIT

•

Frölunda Kulturhus är fortsatt stängt fram till 24 januari. Härefter väntas nytt besked.
Detta påverkar våra två BARN-grupper (tisdagar & söndagar)

•

Träningsgrupp GM – Emma S skickade igår (210111) ut ett epostmeddelande till alla
föräldrar i denna grupp: Träningarna kommer att genomföras utomhus med samling,
start och slut på Friidrottens hus. Vi tränar som tidigare, tisdagar och torsdagar kl.
18:00-19:00, utomhus. Obs! P.g.a utomhusträning kortar vi ner passen till 1h.

•

Träningsgrupp UM - samt BARN-grupperna (tisdag & söndag) – vi kommer under
denna vecka gå ut med riktad information till dessa föräldrar för att undersöka
möjligheten om vi kan ”kopiera” GM-gruppens lösning – att köra utomhus.

•

Utomhusträningen förutsätter givetvis att det är ”rimligt” väder och då det är svårt
att förutspå så är det viktigt att ni håller er uppdaterade med GKIK-kalendern (den
uppdateras ikväll 210112)

2020-12-22
GKIK deltog idag i ännu ett kort informationsmöte med GFIF. Med anledning av de nya
restriktioner som meddelades i landet under fredagen den 18 december påverkas GKIK:s
verksamhet på följande sätt (med omedelbar verkan):
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•

Friidrottens Hus stängs för all verksamhet med ett undantag: de elitaktiva som per
definition har friidrotten som yrkesutövning. Det finns en central lista som
sammanfattar vilka detta berör. För GKIK:s del gäller detta våra aktiva:
§
§
§
§
§
§
§

Emma Söderström
Julia Nielsen
Linn Hertz Saebbö
Tess Hertz Saebbö
Tova Eurén
Victoria Karlsson
Wilma Nielsen

•

All vår barn- och ungdomsverksamhet upphör fram till och med söndagen den 10
januari 2021 (Friidrottens Hus och Frölunda Kulturhus).

•

Ovanstående information uppdateras under vecka 1 (2021) OM inget annat kommer
till oss före dess.

•

Kalendern på http://gkik.se kommer att uppdateras löpande.

•

Parallellt undersöker vi under jul- & nyårsledigheten om vi kan köra utomhus (för de
som inte gör det) i januari (vilket fortsatt är tillåtet) och återkommer med mer
information vid nästa uppdatering.

