Stockholm 2020-11-20

Riktlinjer för BPs Camper vintern 2020/2021 vid Grimsta IP (tältet) under
Corona spridningen
Svenska fotbollförbundets (SvFF) förhållningssätt i rådande läge är att anpassa verksamheten
och vidta åtgärder som situationen kräver, så förfar även IF BP (BP). Beslutet baseras på den
information som finns tillgänglig och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. De
liksom BP är medvetna om att situationen förändras hela tiden och att omprövning av
ställningstaganden kan ske snabbt.
Vi förstår att det kan finnas en viss oro kring BPs camper kopplat till Coronaviruset. Med
information från SvFF (senaste uppdatering 2020-11-19 kl 14.15) är bedömning just nu att det
fortfarande är möjligt att spela och träna fotboll för barn och unga födda 2005 och senare.
Fotbollen är en positiv kraft i samhället, som säkert även i det rådande läget kan bidra till
välmående och sammanhållning. Även riktlinjerna från svenska myndigheter är just nu att idrott
för barn bör fortgå och är minst lika viktig som tidigare.
Till Jullovscampen 21-22 december och till Jullovscamp januari 7-8 januari som bedrivs
vid Grimsta IP (tältet) är vi fler instruktörer än vanligt som medverkar samt även ass.
instruktörer. Detta med anledning av att hålla nere antal deltagare per grupp. Endast de personer
som är nödvändiga för att campen ska kunna genomföras; spelare, instruktörer och funktionärer
får vara på anläggningen. Inga föräldar till medverkande spelare får vistas i tältet under
pågående camp. Inga spelare/ledare får medverka i camp verksamheten vid minsta symptom på
sjukdom. Maten serveras inomhus där respektive grupper kommer i omgångar och hämtar
maten likt en skolmatsal. Maten förtärs inomhus på anläggningen. Om situationen förändras
eller om du som målsman till anmälda deltagare som trots dessa försiktighetsåtgärder känner
en oro för att bli smittad genom att delta i vår campverksamhet, är det självklart att avstå från
deltagande och full återbetalning sker utan vidare förklaring, detta gäller under förutsättning att
deltagaren ej har påbörjat campen. Tillsammans med er gör vi detta möjligt, tack!
Välkomna så ses vi på Grimsta!
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