
• Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert 
trening som påser at aktiviteten er i henhold til 
smittevernreglene.

• Maks 20 spillere per gruppe. En leder per gruppe 
som påser at aktiviteten er i henhold til 
smittevernreglene.

• Alltid en 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

• Kun keeper kan ta på ballen med hendene
• Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ 

eventuell keepertrener) kan ta på ballene 
gjennom hele økta, gitt at de bruker egne 
keeperhansker.

• Unngå heading
• Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og 

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

aktiviteten.

• 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.

• Ingen møter for tidlig til trening eller blir værende igjen på 
feltet etter trening. Hold 1 meter avstand hele tiden! (For å 
unngå folkeansamlinger)

• Vi oppfordrer ikke til samkjøring og/eller offentlig transport

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

Det vil ikke være mulighet for egentrening på anleggene under 
oppsatte treninger selv om det er ledige områder.

Rutiner og 
retningslinjer 
ved trening 

under Covid-19



Vasking av utstyr

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

• På Slåtthaug er det laget egen vaskerenne på utsiden
av klubbhuset som benyttes

• For lag som trener på andre baner vil lagene få låne 
utstyr til vask av klubben. Alt utstyr som er benyttet 
på trening skal vaskes før man tar det med seg hjem.

• Antibac vil fås av klubben og være tilgjengelig for 
utstyrsansvarlig

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 bør settes opp i forkant, og sendes spillerne i god 

tid før trening slik at de kan gå direkte til «sitt område».
• Alle spillere skal møte ferdig skiftet.
• Garderobe og toaletter 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.
Transport til og fra trening

• Vi anbefaler ikke offentlig transport og/eller 
samkjøring. 

• Vi anmoder flest mulig å komme til fots.

Avleveringen og henting bør ikke skje på et punkt, 
dette for å ikke samle for mye folk på et sted.



Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

16:00-17:00 G16 J17 G16 J17 Akademi

17:15-18:15 J13 J14/15 J13 Damer G19

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

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

21:00-22:00 Damer G19 Senior B

Slåtthaug 11er

• Maks 20 pr gruppe og maks 50 totalt på banen

• 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.



Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

17:00-18:00 J2009 J2009 G2012

18:15-19:15 G2011 G2013 G2011

19:30-20:30

20:45-21:45

Slåtthaug 7er

• Maks 20 pr gruppe og maks 25 totalt på banen

• 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.



Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

17:00-18:00

18:15-19:15 G2009 G13 G2009 G13

19:30-20:30

20:45-21:45

Apeltun skole

• Maks 20 pr gruppe og maks 25 totalt på banen

• 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.



Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

17:00-18:00 G2010

18:15-19:15 G2008 G2008 G2010

19:30-20:30

20:45-21:45

Øvre Apeltun

• Maks 20 pr gruppe og maks 25 totalt på banen

• 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.



Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

17:00-18:00 J2012

18:15-19:15 Stjernelaget J2013

19:30-20:30

20:45-21:45

Smørås skole

• Maks 15 pr gruppe og maks 15 totalt på banen

• 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.


