
Retningslinjer for trening i Smørås IL under Korona Banekapasitet

Slåtthaug 11er
• 6 soner
• Max 30 inkl trenere

Slåtthaug 7er
• Ingen organisert trening

Smørås skole
• Ingen organisert trening

Apeltun skole
• 4 soner
• Max 20 inkl trenere

Øvre Apeltun
• 4 soner
• Max 20 inkl trenere

• Alle som stiller på trening må være frisk!! Ikke ha symptomer 
eller være i risikogruppe for viruset. Her MÅ alle FORELDRE 
engasjere seg og ungdommen innrette seg etter de råd som 
samfunnet også gir oss på generell basis.

• Max 5 pr sone inkl trener
• Ingen møter for tidlig til trening eller blir værende igjen på 

feltet etter trening. Hold 2 meters avstand hele tiden! (For å 
unngå folkeansamlinger)

• Vi oppfordrer ikke til samkjøring og/eller offentlig transport

Deltakelse på trening er ikke risikofritt og skal være helt 
frivillig både for spillere og trenere, og ingen skal oppleve 
press når det gjelder deltakelse. Det vil være mange ulike 

årsaker til at det ikke er riktig å være på trening foreløpig, og 
det skal respekteres.

Spillere som ikke retter seg etter instrukser fra 
trener/forelder og bryter smittevernregler skal bortvises fra 

anlegget.

Vi vil påpeke at dette tilbudet er frivillig (som fotball alltid 
er). Er det spillere, foreldre eller trenere som ikke ønsker å 

benytte seg av tilbudet, har vi full forståelse for det. 

Utstyr

• Kun én person fra hvert 
lag kan benytte 
utstyrsrommet.

• Hender skal vaskes før 
man henter utstyr.

• Antibac vil stå med ved 
inngangen.

• Kun trener/voksen 
flytter utstyr underveis

• Utstyret skal vaskes med 
såpe etter bruk (se egen 
vaske-instruks) 

• Alle har med egen 
drikkeflaske (fylt opp)

• Ingen spytting / snyting
på banen.

Garderober og toaletter 
er STENGT!

Det vil ikke være mulighet for 
egentrening på anleggene under 
oppsatte treninger selv om det 

er ledige områder.



Retningslinjer NFF

• Det bør være en voksenperson til stede per 
gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og 
unge

• Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire 
spillere + en trener/leder/voksen

• Alltid to meters avstand eller mer, både innad i 
gruppen og til eventuelle andre grupper. Det 
gjelder også ved oppmøte og inndeling av 
grupper.

• Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne 
kjemper om ballen eller på annen måte er i 
fysisk nærkontakt med hverandre

• Husk at ballen er en potensiell smittekilde og 
må rengjøres med såpe før og etter bruk

• Ikke ta på ballen med hendene
• Unngå heading
• Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og 

samme person gjennom hele aktiviteten
• Husk gode hygienerutiner i forbindelse med 

aktiviteten.



Vasking av utstyr

Det legges til rette for at utstyr (baller, kjegler osv) kan 
vaskes på utsiden av klubbhuset. Det skal vaskes med 
såpe og vann. Dette skal kun gjøres av én person per 
gruppe. Unngå bruk av vester.

• Alt utstyr som er benyttet på trening skal vaskes før 
det legges på plass i utstyrsrommet.

• Dette gjøres på anvist plass på utsiden av klubbhuset
• Antibac vil være tilgjengelig i utstyrsrom og skal 

benyttes før man henter / leverer tilbake utstyr.
• Det vil også være antibac tilgjengelig for spillere på 

vei hjem fra trening

Gjennomføring / planlegging av trening

Vi forventer at alle lag som trener i denne perioden legger 
ned litt mer planlegging enn vanlig i forbindelse med selve 
organiseringen.

• Alle lag må ha påmelding til trening.
• Grupper skal settes opp i forkant,  og spillerne skal tildeles 

«sitt område». Skal sendes spillerne i god tid før trening 
slik at de kan gå direkte til «sitt område».

• Alle spillere skal møte ferdig skiftet, garderobe er stengt.
• Spillere som dukker opp uten å være påmeldt skal sendes 

hjem igjen.
• Man møter presis til oppsatt tid, ikke mulighet for å møtes 

før – dette for å unngå for store samlinger til og fra banen.
• Etter trening går man hjem, ingen blir igjen – dette for å 

unngå for store samlinger til og fra banen.
• Ønsker at vi alle kan lære av hverandre og høre hverandres 

erfaringer, anbefaler alle lag å sende ukeplan til SU som vil 
distribuere denne til andre lag i klubben, kan gjerne notere 
hvilke øvelser som fungerte bra og hvilke som ikke fungerte 
så bra.

• Alle lag må ha en person ved inngang til banen som sikrer 
at spillerne går til «sitt område»

Transport til og fra trening

• Vi anbefaler ikke offentlig transport og/eller 
samkjøring. 

• Vi anmoder flest mulig å komme til fots.

Avleveringen og henting skal ikke skje i Traneveien ved 
gangvei til banen av hensyn til naboer og for å ikke 
samle for mye folk på et sted.



Hva er ikke lov
• Headinger
• Ta ballen med hendene
• Nærdueller/kontakt 

mellom spillere på noen 
som helst vis!
• Spytte / snyte seg på banen
• Mer enn fem pr gruppe 

(inkl trener)

Husk
• Garderober og toaletter er 

stengt og skal ikke benyttes
• Kun én person pr gruppe 

benytter utstyrsrommet
• Utstyret skal vaskes etter 

trening (av samme person)

Smørås IL 
Flest mulig – Lengst mulig

Inkludering – Mestring – Glede – Kameratskap



Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16:00-17:00 G16 J17 G16 J17 G19

17:15-18:15 J13 J14/15 J13 Damer

18:30-19:30 G14/15 A Senior A G14/15 A J14/15

19:45-20:45 G14/15 B Senior B G14/15 B Senior A

21:00-22:00 Damer G19 Senior B

• Maks 5 pr gruppe, enten 5 spillere eller 4 spillere 
og en trener/voksen. Ved 5 spillere må 
trener/voksen være utenfor området.

• Presiserer at spillere som ikke overholder 
smittevernregler og / eller instruks fra trener / 
forelder skal bortvises.

• Brudd på reglene vil medføre at laget mister 
muligheten for organisert trening i regi av Smørås.


