
 

Retningslinjer for organisert trening 

IL Varden Meråker Fotball 

Styret har vedtatt at lagene kan starte opp med organisert trening igjen i 

henhold til Helsedirektoratets og NFF’s retningslinjer. Retningslinjene tar 

utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder 

nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF. Dette gjelder kun for lag i seriespill 

foreløpig. F.o.m 18.mai gjelder dette også for mini lagene. 

Vi er klar over at det kan se uoverkommelig ut ved første øyekast, men vi har tro 

på at dette kan fungere med gode rutiner som både spillere og trenere/lagledere 

vil venne seg på etter hvert.  

Vi føler at det nå er viktig å få i gang aktiviteten så godt det lar seg gjøre. Både 

for den fysiske helsen i tillegg til den mentale helsen til våre spillere. 

I tillegg til koronavettreglene utarbeidet av NFF som dere finner under her har vi 

i styret også noen tilleggspunkter. 

 På hver trening skal det være en hygienevert tilstede. Lagleder har ansvar 

for å sette opp en ansvarlig foresatt som har denne rollen på trening. 

 Hygienevertene vil få en egen instruks som skal være tilgjengelig på 

Vardetun. Hovedansvaret til hygienevert er å opprettholde 

smittevernreglene under trening. Spesielt med tanke på toalettbesøk og 

håndvask. 

 Et toalett på baksiden av garderobebygget vil være åpent under trening. 

Toalett blir desinfisert før og etter bruk. 

 Alle skal vaske hender før trening, instruks for dette blir gitt av 

hygienevert. 

 Hvert lag avgjør selv om trener skal samle inn baller og desinfisere dem 

etter trening, eller om hver spiller får utdelt en ball hver som de selv har 

ansvar for under denne korona perioden. Om det blir utdelt en ball til hver 

spiller må ballen desinfisere før og etter trening.  



 Alt av utstyr som trengs for å opprettholde smittevernreglene for 

desinfisering, vil klubben stå for og skal til enhver trening være 

tilgjengelig for bruk. 

 Banene på Vardetun blir oppdelt i soner med forskjellige innganger. Hvert 

lag blir tildelt sin sone og skal ikke krysse sonene. 

 Før hvert lag får sette i gang med trening skal alle trenere og lagledere ha 

gjennomgått retningslinjene sammen med noen fra styret. 

 På første trening med hvert lag vil det være representanter fra styret 

tilstede for observasjon. 

 Trenere/lagledere fra hvert lag må delta på oppsatt møte med styret i 

forkant av oppstart av trening for gjennomgang av retningslinjene. 

 Dersom klubben ikke er trygge på at organiserte fotballtreninger kan 

gjennomføres uten å bryte smittevernloven, vil den organiserte 

treningen ikke bli igangsatt for de gjeldende lagene. Oppdager klubben 

at noen velger å bryte disse retningslinjene vil laget miste sin 

treningstid.  

 

Fotballens koronavettregler 

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og 
klubborganisert 

 Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all 

fotballbaneaktivitet for barn og unge 



 Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som 

påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.   

 - Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år  

 Alltid 1 meter 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 

 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 

 Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt 

 Felles garderober skal ikke benyttes 

 Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på 

Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten. 

 


