
Corona-regler i Gauerslund IF Fodbold 
 

 

 
Klubben har markeret baner og alle bedes orientere sig, således man kender sit mødested – Træningen starter således ved mødestedet til tiden! 

Ved hvert mødested vil der være håndsprit, udleveres af træneren, til brug som første og sidste del af træningen.  

 Træner Spiller Forældre 
 

Inden træning  Sørger for der er lavet 
mulighed for tilmelding til 
træningen og informerer om, 
hvor og hvornår pågældende 
gruppe skal mødes 

 Finder materiale og sprit i 
boldrummet 

 

 Medbringer egen drikkedunk 
 Er vidende om fodboldens 

corona-regler 
 Møder på aftalte sted til aftalte 

tidspunkt (Hold afstand) 
 Skal være tilmeldt træning 

 Gennemgå fodboldens 
corona-regler med dit 
barn 

 Sørg for dit barn er 
tilmeldt og informeret om, 
hvor og hvornår det skal 
møde 

Træning 
 
- Max. 10 personer 
inklusiv træner(e) 
pr. bane. 

 Afspritning af hænder 
 Går samlet fra mødested til 

anviste bane (Hold afstand) 
 Træn efter gældende corona-

regler 
 Gå samlet til aftalte mødested 

og send spillerne hjem 
 Afspritning af hænder på 

spillere 
 

 Afspritning af hænder 
 Går samlet fra mødestedet til 

anviste bane (Hold afstand) 
 Træner efter gældende corona-

regler 
 Gå samlet til mødestedet  
 Afspritning af hænder 

 Afspritning af hænder 
 Skal du være omkring dit 

barn til træning, skal det 
være med afstand på 2 
meter til banen samt 
eventuelle andre forældre 

 Går samlet fra mødestedet 
til anviste bane (Hold 
afstand) 

 Afspritning af hænder 
 

Efter træning  Materialer vaskes af ifølge 
retningslinjerne 
 

 Tag direkte hjem  Tag direkte hjem 

 

Vigtigheden af ovenstående overholdes er utrolig vigtig. Tilmelding er essentiel i forhold til at kontrollere antal. Desuden skal vi som forening kunne dokumentere, 

hvem som har deltaget i hvilke træninger. Derfor opfodrer vi til brug af DBU Kampklar App. Anvendes anden informationskilde, skal det være skriftligt muligt at kunne 

dokumentere, hvilke spillere der har trænet hvornår. Derfor vil ikke tilmeldte spillere ikke have adgang til træningen.  

 

Skulle det mod forventning være vanskeligt for en træner at gennemføre træningen på ansvarlig vis, kan pågældende træner stoppe træningen før tid. Ligeledes vil 

spillere der ikke overholder reglerne, sendes hjem.  


