
                                                                                                                                                           

 Sensitivity: Confidential 

Info til foresatte og medlemmer 

  

Slik gjør vi det i klubben: 
 Trenere informeres og skoleres i organisering av øktene 

 Banene er merket med soner i tråd med NFFs koronavettregler  

 Klubben har egen koronavakt på treningene. 

 Oppmøtepunkt/ -sted før hver trening hvor regler blir gjennomgått. 

 Fast avslutningsted hvor økta evalueres og utstyr gjøres rent. 

 Øktene gjennomføres i tråd med NFFs koronavettregler.  

o Klubben har bruker øvelsesbank hvor dette hensyntas: 

o Håndvask før og etter øktene 

o Max 60 minutters økter 

o Egen ball tas med eller lånes etter avtale med trener 

o Egen vannflaske(r), gjerne 2 stk, en til drikke og en med såpe 

o Kun en person bruker hendene 

o Spillere bruker KUN beina. 

o Max 5 i hver gruppe 

o 2 meters avstand 

 Garderobe og toalett er stengt men kan åpnes ved «nødstifeller» En voksen 

følger spiller til toalett. 

 Positive tilbakemeldinger på riktig atferd. Avvik tas en til en med spillere for å 

skape trygghet 

 Ved gjentagende avvik blir økta stoppet 

 Alle spillere blir registrert i Spond for å kunne spore smitte om det skulle 

forekomme 

 Liste over hvem som har trent sendes inn av trenere til Koronaansvarlig Lise 

Petterse etter hver økt. Disse blir lagret i 14 dager før de blir slettet. 

  

Alle skal føle seg trygge på klubben sine treninger og vi oppfordrer alle til å delta. Det er 

viktig med fysisk aktivitet og sosial omgang i disse tider. Styret vil være synlig på feltet i den 

første tiden for å sikre at vi hargode nok rutiner og  kontroll.  

Vi vil fortløpende vurdere situasjonen og skulle det skje overtredelser eller at vi oppdager 

smitte vil vi måtte stenge banen igjen.  

  

Sykdomstegn 

Spillere med luftveissymptomer må holde seg hjemme i tråd med anbefalinger fra 

helsedirektoratet. Dette er spillerens og foresattes ansvar. 

  

Spørsmål kan sendes til klubbens mailadresse eller på SPOND. 

post@rustadfotball.no 
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