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Veiledning til trenere, spillere og foreldre
•
•
•
•
•

Transport til og fra trening er spillerens ansvar. Husk at smittevernrådene må følges her også.
Oppmøte maks 5 minutter før trening. Alle spillere og trenere møter ferdig skiftet på banen.
Alle spillere skal ha med seg egen drikkeflaske med drikke.
Klubbhuset er stengt. Det gjelder også toalettene.
Trenerne passer på at regelen med en meter avstand opprettholdes før og etter treninga.

• Torp IF fordeler treningstider og vil påse at det er plass nok på banen samt tid i mellom treningene for å kunne
rydde og vaske det som må vaskes.
• Trener henter ut utstyr. Ingen spillere skal håndtere utstyr før eller etter treninga
• Alt utstyr og baller skal vaskes etter hver trening. Bøtter med såpevann hentes på klubbhuset av trener
• Foreldrene som venter og som må overvære treningen skal ikke samles i klynger, men må gjerne hjelpe til med
gjennomføring av selve treninga
• Fotballforsikringen er utvidet slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer. Dette
betyr all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening. Alle spillere i Torp er
forsikret gjennom NFF
• VIKTIG! Hvis spiller eller trener har symptomer på influensa, forkjølelse eller ikke føler seg helt i form skal de
ikke delta!!

Retningslinjer for fotballaktivitet
• Ingen skal delta på trening dersom en har feber, hoste, tungpustenhet eller forkjølelse
• Maks 20 spillere per gruppe. En trener per gruppe skal påse at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
• For lag i aldersgruppa 6-10år er det maks 10 spillere per gruppe.
• Alltid en meters avstand eller mer. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
• Ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller er i fysisk nærkontakt med hverandre
• Ballene og fellesutstyr er mulige smittekilder og må rengjøres med såpe og vann før og etter bruk.
• Snakk med spillerne om reglene og ha mange nok trenere til å legge til rette best mulig
• All trening er frivillig! Dette må kommunisere tydelig overfor spillere og foresatte.
• Oppfordre foreldre til å hjelpe til under treninga, da blir det lettere å overholde smittevernrådene
• Er trener utrygg eller usikker på om man kan gjennomføre i tråd med reglene – ingen trening!

Tips til øvelser og aktiviteter finnes på fotball.no

Alle treningstider fordeles av klubben, og trener melder i fra til
Atle Jansson ønsker om treningstider.

Vi oppfordrer fortsatt til egentrening
Fotball.no
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