
 

 

Koronavettsregler for foreldre – Fotballtrening IL Jutul 

 

Jutul ønsker at alle lag skal få en time (50 minutter) trening per uke. Vi ønsker at dette skal være 

en time som barn og unge ser fram til, og at vi klarer å gjennomføre morsomme og gode 

treninger. Vi skal ikke gå rundt med konstant frykt for å bli smittet, men vi skal følge 

myndighetenes retningslinjer nøye. Disse er oppsummert i dette notatet og finnes også her:  

 NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-

idrettsaktivitet/  

 NFF: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--

retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/  

 Retningslinjer keeper: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/koronavettregler-

for-keepertrening/  

 Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/korona/  

 

Smitteverntiltak før trening 

1) Husk at treningene er helt frivillig, og dere trenger ikke å oppgi grunn for ikke å møte.  

2) Dersom ditt barn er syk, bekreftet smittet eller i karantene må han/hun holde seg hjemme. 

3) Alle som skal være med å trene må være medlem i IL Jutul.  

4) Unngå felles kjøring eller samkjøring til trening. Alle kommer til/fra trening alene.  

5) Ta med egen ball med nok luft, og den vaskes før og etter trening. Alle gjennomfører 

grundig håndvask hjemme før trening og når de kommer hjem.  

6) Det blir ikke mulig å bruke toalett eller garderober før, under og etter treningen. 

7) Sykler parkeres på gresset utenfor kunstgressbanen, og med god avstand til andre sykler.  

 

Smitteverntiltak under trening 

1) Kun foreldre som er med på å lede aktivitetene skal stå på/ved banen. 

2) Alle spillere må holde minimum 2 m avstand under hele treningen, unngå spytting, og 

unngå å ta ballen med hodet og hendene. Oppmuntre ditt barn til dette. Spillere som ikke 

synes å respektere reglene kan bli sendt hjem eller plassert på sidelinjen til de blir hentet.  

3) To foreldre stiller alltid opp som hjelpere. De er med på å følge opp at reglene følges, og 

har ansvar for vask av utstyr og kontaktflater. Foreldre i risikogruppen fritas. 

 

Smitteverntiltak etter trening 

1) Alle foreldre som skal hente sitt barn venter på parkeringsplassen. 

2) Alle spillere må dra rett hjem når treningen er ferdig. Den avsluttes 10 min før hel time. 

3) Fotballsko, ball og evt. keeperhansker puttes i en plastpose, og utstyret vaskes hjemme. 
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