
 

 

Koronavettsregler for trenere og lagledere – Fotballtrening IL Jutul 

 

Jutul ønsker at alle lag skal få en time (50 minutter) trening per uke. Grunnen til at vi ønsker å 

gjennomføre trening er de positive effektene det har for barn og unges helse, samt at vi frykter 

stort frafall om våre spillere ikke har et tilbud. Grunnen til at vi kun starter med en trening er 

flere. For det første er det kun et årskull som kan trene samtidig på hele banen. Deretter har vi 

erfart fra andre klubber at spillere kan oppleve mange treninger per uke uten former for spill/ 

kamp som litt monotont. Til slutt er den viktigste grunnen at det gjør det praktisk gjennomførbart 

å følge reglene for forebygging av smitte. Vi henviser til dokumentet for foreldre for linker til de 

nasjonale og kommunale retningslinjene.  

 

Smitteverntiltak før trening 

1) Alle spillere må være medlem av IL Jutul for å kunne trene. Lagleder har ansvaret for å 

følge opp dette.  

2) Foreldre som blir med fast som ekstratrener må søke om politiattest, men kan starte så 

lenge det er søkt. Skriv fra klubben fås ved å kontakte Aimee på aimee@jutul.net. 

3) Dere må sende inn logistikkskjema/koronarapport for hver uke til fotball@jutul.net og 

kristian@fotballforkids.no. Dette finner dere på trener- og lagleder siden på Facebook. 

4) En person henter kjegler/hatter 15 minutter før første trening. Denne personen har 

ansvaret for disse i løpet av hele koronaperioden. De skal vaskes etter hver trening.  

5) Hver trener setter opp en øvelse/aktivitet. Trenere møter 10 min før trening. 

6) Hvert årskull/gruppe bruker lagkassa til å kjøpe inn to plastbøtter, såpe, engangshansker 

og antiback. Dette får dere refundert i etterkant ved å sende regning til Kjell på 

khallb@broadpark.no.  

 

Smitteverntiltak under trening 

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

2) Fast gruppe med 4-5 spillere. Alle må holde minimum 2 meters avstand under hele 

treningen, unngå spytting, og unngå å ta ballen med hodet og hendene. 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. 

4) En person har hovedansvaret for treningen, men for første trening ivaretas dette av 

sportssjef eller noen fra gruppestyret. Andre trenere står på sin øvelse/aktivitet hele økta.  

5) En spiller på hver gruppe kan være keeper på en av øvelsene. Kun han/hun har lov til å ta 

ballen med hendene. Trener som leder øvelsen kan heller ikke ta ballen med hendene. 

  

Smitteverntiltak etter trening 

1) Alle spillere forlater banen rett etter trening. 

2) Trener med ansvar for utstyr skal sammen med foreldrehjelpere vaske utstyr og 

kontaktflater (mål, gjerde etc.). Dere får mer informasjon på feltet første trening.  

3) Målene låses etter siste gruppe. Først låse så vaske. 
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