Til alle medlemmer, trænere, holdledere og forældre.
Vi bruger rigtig meget tid på bestyrelses- og trænerniveau på at snakke om retningslinjer
og forholde os til situationer med Covid-19 i klubben. Vi oplever at der tages et stort ansvar
hele vejen rundt ift at få klubbens aktiviteter til at fortsætte efter de gældende
retningslinjer og med mindst mulig risiko til følge.
I skrivende stund er vores U17hold hjemsendt/isoleret da en af holdets trænere er testet
positiv tidligere på ugen og to af spillerne har til ESAA morgentræning trænet med en
spiller fra Viby, der er testet positiv. Isoleringen er selvfølgelig sket i tæt dialog med
smittesporingsenheden under sundhedsministeriet. Ingen af vores spillere har udvist
symptomer og vi tror på, at med de gældende retningslinjer er der kun en lille risiko for
smittespredning fra træner til spillere.
Både Bears Academy ProB og Bakken Bears har spillere, der er testet positiv i denne uge,
hvorfor de to hold og alle omkring dem selvfølgelig også er i isolation. Der er ingen
overgang/kontaktflade mellem de to hold og de andre hold i klubben.
Det kan selvfølgelig lyde lidt voldsomt, men det er vigtigt at hæfte sig ved, at ingen spillere
og kun 1 træner i klubben foruden de to ligahold er testet positive i skrivende stund,
hvorfor klubbens andre 21 hold selvfølgelig kører på efter gældende retningslinjer og vi
stadig mener det er sikkert, at komme til basketball i Skovbakken Bears.
Meget tyder på at vi kommer til at kæmpe med dette hele sæsonen, hvorfor overholdelse af
retningslinjerne selvfølgelig er nødvendigt og vigtigt samt minimering af kontakt mellem
de forskellige hold er en prioritet, så færrest mulige bliver påvirket ved en positiv test.
Udover de generelle retningslinjer for samfundet er nedenstående nu regler for basketball
aktiviteter i Skovbakken Bears. De fleste blev udmeldt tidligere på ugen, men der er et par
tilføjelser:
Træning:
* Ungdomsbasket (til og med U19) fortsætter derudover med et uændret
forsamlingsforbud på 50 personer, men med nogle nye restriktioner om mundbind til og
fra træning på centeret.
* Ingen spillere træner pt på to hold. Snak med din træner hvis du er i tvivl om hvem du
skal træne med.
* Hold med mange deltagere deles op i grupper til træning, som ikke bliver blandet under
træningen.

* Der må ikke være tilskuere/ventende forældre i hallen til træning.
* Holdenes træningen stopper nu, så spillerne kan være ude af hallen til sluttidspunkt.
Næste hold venter i siden/et hjørne, til alle er ude. I hal2 kan det også være depotet ved
siden af hal2, men vi skal undgå de to hold går forbi hinanden på gangen.
Når man træner før efter andre brugere end fra Skovbakken Bears, skal man være ekstra
opmærksom på afstand. På Ellevangskolen kan der bruges en anden udgang fra hallen og
på Egå bliver man på tilskuerpladserne til brugerne før har forladt hallen.
* Man skal bære mundbind på vej ind og ud af haller, og når man ikke er i gang med
træning eller kamp.
* For voksne hold gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Dvs. I ikke må være flere
der træner sammen end 10 personer. I hal 2 kan nettet køres ud til opdeling i stor og lille
bane, hvor der så må være 10 personer hvert sted. De to grupper må på intet tidspunkt
blandes før, under eller efter træningen.
* På mikroholdene U5 og U7 må der stadig være forældre med, men der skal grupperes i de
to sale og ekstra opmærksomhed på afstand når muligt.
* Vi opfordrer stadig til at man klæder om hjemmefra og benytter omklædningsrummene i
mindst muligt omfang.
Kampe:
* Det er fra 26. oktober direkte forbudt at have tilskuere til kampe. Der må være de
nødvendige voksne for at få kampen afviklet – dertil hører også udebaneholdets forældre,
der har kørt, en der kan streame kampen osv.
* Alle der ikke er i protokollen skal bære mundbind under kamp – dommerbord,
holdledere, forældre osv.
* Til hver kamp skal der være en forælder, der kan være ”dørvagt”. Som kan holde folk ude
og give info til næste hold om hvor de kan opholde sig i et hjørne af hallen til kampen er
forbi.
* Der skal være håndsprit til både hjemme og udehold og stole skal sprittes af inden næste
kamp. Håndsprit og overfladesprit findes i rekvisitskabet.
* Spillerne spritter hænder af hver gang de går på banen.
* Udeholdet må gerne bruge et omklædningsrum.
* Når vi er udehold medbringer vi selv bolde til opvarmning.
Det er ikke den måde vi drømmer om at være basketballklub, men det er situationen lige
nu. Ovenstående giver dog rig mulighed for at spille en masse basketball og det er vi glade
for. Reglerne er pt gældende de næste 4 uger, men der er nok stor chance for at det bliver
forlænget.
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