
Invitasjon til Messenger-videomøte på 
torsdag 7. mai fra kl 20-21 med alle 
trenere og lagledere for lagene fra 6 til 12-
åringene Brøttum Fotball. 
 

Neste uke starter senior- og ungdomslagene i Brøttum opp med treninger i henhold til Corona-

vettreglene som Norges Fotballforbund og Folkehelseinstituttet har utarbeidet. Disse retningslinjene 

publiseres i en egen nyhetssak på Idrettsalgets nettsider. Det er helt avgjørende at i tillegg til styret, 

trenere og lagledere så må spillere og foresatte sette seg godt inn i retningslinjene og følge disse. 

Dersom vi som fotballklubb ikke klarer å følge retningslinjene som må vi avslutte aktivitetene igjen. 

Men dette kan vi få til sammen. Og vi tror det kommer til å bli bra å komme igang igjen! 

Første økt er det samarbeidslaget Brøttum-Åsmarka G15 som har på onsdag 29. april kl 18-19. 

Trenere på de andre senior- og ungdomslagene skal være med på denne økten for å få på plass en 

felles plan for gjennomføring av denne type treninger.  

På denne økten er det Tom Evensen som er hovedtrener og ansvarlig for gjennomføringen. Dette er 

fordi Tom nå har et par ukers erfaring med å gjennomføre denne type treninger som hovedtrener for 

J17 i Brumunddal. Seniortrenere og trenere på G13 skal være med for å se og lære.  

Styret i Brøttum Fotball ønsker å få to ukers erfaringer med denne type treninger før vi eventuelt 

åpner for yngre lag i tett dialog med trenere og lagledere på de enkelte lag. For styret er det viktig å 

formidle at det IKKE er sammenlignbart at når barneskolen åpner igjen, så er det fritt fram for at 

barnefotballen kan åpne også. Skolene setter inn store tiltak med kompetente ledere og lærere for å 

redusere eventuell smittefare. Vi i Brøttum fotball er amatører som gjør så godt vi kan med de 

forutsetninger vi har og de er ikke de samme som skolene. 

Vi kaller inn til et Messenger videomøte på torsdag 7. mai fra kl 20-21 med alle trenere og lagledere 

for lagene fra 6 til 12-åringene. Der vil trenere fra ungdomsfotballen dele erfaringer fra de første 2 

ukene og så legger vi en felles plan for eventuelle videre oppstart på de enkelte lag.  

Dere som lagledere og trenere på det enkelte lag er svært viktige i disse vurderingene som vi må 

gjøre sammen. Vi håper dere setter dere inn i retningslinjene, leser litt om erfaringer fra andre 

klubber og tar kontakt med oss i styret om dere lurer på noe på forhånd så vi får et best mulig møte 

og tar best mulig valg. 

 

Hilsen Styret i Brøttum Fotball 

 

 


