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Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Frist 

32/20 Status høstsesong/medlemmer: 

Sportslig leder orienter om status for partier og medlemmer for 

høstsesong.  

Smittevern regler er endret siden vårsesong med den endring at 

partiene nå får være 20 gymnaster inklusiv trenere. Dette fører til 

at partiene i praksis blir noen gynnaster færre enn i vår sesong på 

enkelte partier. Justert for dette medlemstallene som forventet og 

tilsvarende det vi har hatt andre høst sesonger. 

  

Patrick  

33/20 Juleoppvisning: 

På grunn av gjeldende smittevern ble det besluttet at ATF ikke 

kommer til å gjennomføre juleoppvisning i år. Det vil vurderes om 

det kan gjennomføres en juleavsluttning per parti i stedet. Det 

vurderes om hvert parti kan tas ut til å spise nissegrøt utenfor 

turnhall eller lignende. Partick vil planlegge sammen med trenere 

innefor de smittevernregler som gjelder. 

Patrick  

34/20 Smittvern: 
Det har vært en henvendelse fra en forelder om vi har god nok 
avstand før og etter partistart. Patrick presiserer følgende på 
Spond, Facebook, hjemmeside: 
På utsiden av hallen må foreldre hjelpe til å informere sine barn om 
at de er ansvarlige for å holde nødvendig avstand til hver andre 
som ellers i hverdagen. 
Ved inn og utgang holder vi avstand i hht gjeldende 
smittevernregler, men igjen viktig at foreldre hjelper til å minne 
gymnastene om dette. 
Vi desinfiserer apparater mellom hver trening. 
Voksene som er til stede i hallen må selv passe på at de følger 
gjeldende smittevern regler. 
Vi følger til enhver tid de retningslinjer som er gitt av NIF og NGTF. 
Vi sender en ekstra påminnelse til gymlek da det er her 
henvendelsen kommer fra. 
Vi presiser bruk av skohyller osv. 
 
 
Kaldrøkmaskin til desinfisering: 
Det godkjennes innkjøp av intill to kaldrøkmaskiner til desinfisering. 
Disse er antatt og koste ca 3000.- per stykk. 
 
 

  

35/20 Klescontainere 

Utsatt til ett møte der Finn er tilstede 

 

Finn  
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36/20 Materiell: 

Premieskap: 

Primeskaper er nå på plass. Annette hjelper til å sortere og rydde 

inn. Total kost er kommet på 15 000 under budsjett. 

Skranke-bro: Ny demper er bestilt 

Pegasus er preparert  

  

37/20 Ny turn hall: 

Det skal bygges ny hall for å øke kasasitet for gym på Sam Eyde. 

Det er fremdeles ikke avklart om turn skal flytte til ny hall. Dette 

vurderes, men det er ikke gjort noen henvendelser til ATF som per 

i dag tyder på at dette er den retning Arendal Kommune KF 

ønsker. Sam Eyde har oså spilt inn at de ønsker gym i separat 

hall. 

ØIF vil drive dette videre, med ATF støtte. 

  

 Neste møte onsdag 25 nov 2020 kl 2000   

 


