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Rutiner for gjennomføring av treninger i regi av fotballgruppa i Just IL 

under koronapandemien 2020 
 

Disse rutinene gjelder for gjennomføringer av fotballtreninger innenfor de retningslinjene som 

gjelder under koronarestriksjoner. Rutinene er utarbeidet av fotballstyret i Just IL og godkjent 

av hovedstyret i Just IL. 

Rutinen har virkning fra og med mandag 11.5.2020 og gjelder inntil de nasjonale 

koronatiltakene opphører eller at det, basert på endringer i de nasjonale retningslinjene, 

foreligger en revidert versjon av rutinen. 

Innhold 
Rutiner for gjennomføring av treninger i regi av fotballgruppa i Just IL under koronapandemien 2020 1 

Virkeområde ........................................................................................................................................ 1 

Treningstider ....................................................................................................................................... 2 

Øktenes innhold .................................................................................................................................. 2 

Gjennomføring av økter ...................................................................................................................... 2 

Utstyr ................................................................................................................................................... 3 

Baneinndeling ...................................................................................................................................... 4 

Avvik .................................................................................................................................................... 5 

Informasjon ......................................................................................................................................... 5 

Til slutt ................................................................................................................................................. 5 

Vedlegg 1: Fotballens koronavettregler .............................................................................................. 6 

Vedlegg 2: Oppdaterte fellesidrettslige koronavettregler .................................................................. 8 

Vedlegg 3: Klubbens koronavettveileder .......................................................................................... 10 

 

 

Virkeområde 
Disse rutinene gjelder for fotballtreninger organisert av fotballgruppa i Just IL. Fotballtreninger 

i regi av Just IL finner sted på Justvikbanen og Havlimyr 7er. På disse banene gjelder følgende 

begrensninger i antall deltakere: 

• Justvikbanen: Maksimalt 50 personer, inkludert spillere, trenere og 

støtteapparat/ledere. 

• Havlimyr 7er: Maksimalt 25 personer, inkludert spillere, trenere og 

støtteapparat/ledere. 
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Disse rutinene gjelder for organiserte treninger i regi av fotballgruppa i Just IL. Rutinene 

gjelder fra spillere, trenere og støtteapparat/ledere ankommer anlegget i forbindelse med 

oppsatt trening, og til de samme personene har forlatt området etter ferdiggjort økt. Etter at 

personene har forlatt anlegget, kan ikke Just IL ta ansvaret for at smittevernstiltak overholdes. 

Lag som ikke klarer å følge disse rutinene, vil bli fratatt tildelte treningstider inntil de kan 

forplikte seg til å følge rutinene eller at nye føringer/retningslinjer gjøres gjeldende. 

Treningstider 
Det fordeles treningstider til de ulike lag innenfor de tidene Just IL har fått tildelt på de ulike 

anleggene. Inntil seriespillet settes i gang, vil også, ved behov, tider som er satt opp som 

kampvinduer for NFF Agder benyttes. Alder benyttes som tildelingskriterium, de yngste lagene 

får de tidligste treningstidene, jo eldre spillerne på laget er, jo senere får de tildelt 

treningstider. 

• På Justvikbanen blir det tildelt treningstid til maksimalt to lag av gangen, et lag på hver 

banehalvdel. På Havlimyr 7er tildeles treningstid til et lag av gangen. 

• Det legges inn en pause på 15 minutter mellom hver tildelte økt, dette for å sikre at 

det ikke samles mer enn tillatt antall personer på anlegget samtidig. 

• Treningstiden som tildeles er kortere enn hva som tildeles normalt: Barnelagene (6-12 

år) får tildelt 45 minutter treningstid, ungdomslagene (13 – 19 år) får tildelt 60 

minutters treningstid og seniorlagene får tildelt 75 minutters treningstid. 

Hvert lag får tildelt minimum en «egen» treningstid, hvor de disponerer banen/feltet alene. I 

tillegg tildeles barnelagene en felles treningstid med et annet lag: G7 og 8 (2013 og 2012) 

tildeles en felles treningstid, J7 og 8 det samme. Tilsvarende gjelder også for G9 og 10 og G11 

og 12.  

I tillegg vil det bli tilbudt ekstratreninger for G/J 11-15 og fotballørdager for G/J7-10, dersom 

det er noen som vil og kan ta ansvaret for gjennomføringen. 

Øktenes innhold 
Inntil annen beskjed er gitt, skal øktene ikke inneholde ordinært spill eller øvelser der spillere 

kjemper om ballen. Bortsett fra målvakter (og eventuelt trener(e)), skal ingen ta på ballene 

med hendene. Headinger skal unngås. 

Treningene skal, i tillegg til oppvarming og eventuell uttøying, bestå av styrke- og 

kondisjonsøvelser og ferdighetsøvelser. Hvert lag må lage en plan for treninger, i første 

omgang for perioden frem til og med 15.6.2020. Planen må kunne fremvises for fotballstyret 

ved forespørsel. 

Gjennomføring av økter 
Spillere, trenere og støtteapparat møter på avtalt oppmøtepunkt så nærme 

oppstartstidspunkt som mulig. Når to lag trener på banen samtidig, benytter de to lagene hver 
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sin «hovedinngang» til banen. Avstandsbegrensningene må overholdes fra og med oppmøtet. 

Alle vasker hendene med Antibac (eller tilsvarende). 

Hvert lag har en «definert ansvarlig» som har følgende oppgaver: 

• Har det overordnede ansvaret for at økten/treningen utøves i tråd med gjeldende 

retningslinjer og rutiner. 

• Har ansvaret for å registrere hvem som er tilstede på treningen (spillere, trenere og 

støtteapparat/ledere). Oppmøteoversikten skal bevares for eventuell smittesporing. 

(Spond er velegnet til dette.) 

I tillegg til en «definert ansvarlig», skal hvert lag en trener/ansvarlig voksenperson per 

påbegynte 10 spillere for barne- og ungdomslagene (opp til og med 16 år). For junior- og 

seniorlag, skal det være en trener/ansvarlig per påbegynte 15 spillere. For barne- og 

ungdomslagene skal disse trenerne/ansvarlige voksenpersonene være i tillegg til den 

«definerte ansvarlige», for junior- og seniorlagene kan den «definerte ansvarlige» også være 

ansvarlig for en spillergruppe. Den ansvarlige trener/voksenpersonen har ansvaret for at 

koronavettreglene følges innenfor sin gruppe med spillere. Dersom det ikke er nok 

trenere/voksne personer tilstede til å kunne overholde disse kravene, skal treningen 

avlyses. 

Ved øktens start går en av trenerne/de ansvarlige gjennom Fotballens koronavettregler og 

planen for dagens økt, i mens de(n) andre treneren(e) gjør klar utstyret for økten. Det bør 

være en og samme person som alene håndterer utstyret gjennom hele økten. 

Ved øktens avslutning går en av trenerne gjennom dagens økt, samtidig som utstyret samles 

sammen (og rengjøres). Alle vasker igjen hendene med Antibac (eller tilsvarende). Trenere, 

spillere og støtteapparat/ledere forlater området (via forhåndsbestemt utgang) så hurtig som 

mulig, slik at alt er klart for neste trening. Når to lag trener på banen samtidig, benytter lagene 

hver sin utgang når de forlater banen.  

Antibac (eller tilsvarende) skal være tilgjengelig på feltet gjennom hele økta. 

Utstyr 
Hvert lag får tildelt en ballsekk med ti (10) fotballer. Det er lagledelsens ansvar at disse 

vaskes/rengjøres før og etter hver treningsøkt. Hvert lag får også tildelt to flasker med Antibac 

(eller tilsvarende), et sett med vester og et sett med 40 kjegler/kinahatter. 

Vaskeutstyr for bruk på baller og utstyr og lager av Antibac (eller tilsvarende) vil være gjort 

tilgjengelig i fellescontainer. Bruk av fotballgruppas øvrige utstyr (kjegler, stiger, hekker og 

liknende) bør begrenset i så stor grad som mulig. Dersom man likevel ønsker å benytte dette 

utstyret, må det rengjøres godt, før og etter bruk. 

Lageret av førstehjelpsutstyr og isposer/tape vil bli fullt opp og gjort tilgjengelig i 

fellescontainer. 
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Dersom keepere benytter egne hansker på trening, har de selv ansvaret for vask av hansker 

før og etter økta. Det er forbudt å spytte i hanskene, selv om de er keeperens egne. Dersom 

det benyttes hansker fra utstyrscontaineren, må disse rengjøres godt før og etter hver økt. 

Det er ikke lov til å dele drikkeflasker! Drikkeflasker som medtas på trening må være merket 

med navn. 

Baneinndeling 

 

Treningstid tildeles på hele banen eller på felt A eller felt B. I situasjoner der to lag/grupper 

trener på banen samtidig, benytter lagene/gruppene hver sin tilgang til banen. For 

lag/grupper som skal trene på felt A, benyttes tilgangen ved Grostølveien/den gamle 

barnehagen, mens lag/grupper som skal trene på felt B, benytter tilgangen ved 

bydelshuset/den gamle ballbingetomta. Dette gjelder både før og etter trening! Asfaltfeltene 

på kortsidene (C og D på illustrasjonen) benyttes for lagring av deltakernes personlige 

utstyr/drikkeflasker (med navn). Husk minimum en meters avstand også her! 
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På Havlimyr 7er må det, på tilsvarende måte, settes av et område hvor deltakerne kan 

oppbevare personlig utstyr og drikkeflasker under økta. Minimum en meters avstand! 

Avvik 
Ved førstegangs avvik tar den «definerte ansvarlige» personen til side og prater om hva som 

har skjedd og konsekvensene brudd på reglene kan føre til. 

Ved gjentatte avvik eller med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt 

smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger, skal 

aktiviteten umiddelbart avbrytes. 

Fotballstyret ønsker også å presisere at vi vil kunne avlyse all aktivitet med umiddelbar 

virkning, dersom vi vurderer at aktiviteten ikke utøves innenfor gjeldende smittevernregler. 

Informasjon 
Disse rutinene skal publiseres på Just ILs hjemmesider, https://justil.no/fotball/, og på 

fotballgruppas Facebookgruppe, https://www.facebook.com/groups/FotballJustIL/. Rutinene 

skal gjøres kjent for alle trenere, ledere, spillere og spillernes foreldre/foresatte.   

Til slutt 
Det er frivillig å delta på treningene i regi av fotballgruppa. Alle skal kunne føle seg trygge og 

trives på trening. Det sosiale og fysisk aktivitet skal være i fokus, i tillegg til smittevern! 

 

  

https://justil.no/fotball/
https://www.facebook.com/groups/FotballJustIL/
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Vedlegg 1: Fotballens koronavettregler 

• En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer 
tilstede. 

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

• Maks 15 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 

o 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 
• 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. 

Anbefalte grenser for antall spillere/ledere på: 

11-er bane: 50 spillere/ledere 
7/9-er bane: 25 spillere/ledere 
5-er bane: 15 spillere/ledere 
Ballbinge: 6 spillere 

Klubbenes ansvar 

Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende 
vedtak og regler. Klubbene og/eller anleggseiere vurderer selv om det er ønskelig å åpne 
banene for egeninitiert og/eller organisert trening, og videre vurderer klubbene selv om de 
ønsker å sette i gang organisert trening. Klubben bør i så tilfelle utarbeide og kommunisere 
tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb. 

• Klubber som tilrettelegger for fotballaktivitet skal holde seg oppdatert på relevante 
anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, og NFF og tilrettelegge aktiviteten i 
samsvar med dette. 

• Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke 
bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes 
anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. 
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Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på 
fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar 
for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar. 

Klubber og/eller anleggseiere oppfordres til å merke banene/anleggene med kommunikasjon 
(f.eks. plakater) hvor gjeldende rammer for evt. egenaktivitet fremkommer tydelig. 

Fotballforsikringen 

Fotballforsikringen dekker normalt organisert aktivitet. NFF har i dialog med Gjensidige blitt 
enige om at fotballforsikringen nå også utvides slik at den også dekker egentrening så lenge 
dagens situasjon vedvarer. Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, 
løpetrening og styrketrening. 

(https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/)  

  

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/
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Vedlegg 2: Oppdaterte fellesidrettslige koronavettregler 
 

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter: 

• Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets 

anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes. 

• Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 50 personer samles i gruppe og fysisk 

avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.  

• Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av 

bruk av felles utstyr eller garderober.   

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:  

• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på 

luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 

• Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av 

aktiviteten.  

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:  

• All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør. 

• Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter 

avstand, og det ikke er mer enn 50 personer som deltar i en gruppe.  

• Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.  

• Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge 

for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige 

helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.  

• Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.  

• Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.  

• Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør 

oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.   

• Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.  

• Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på 

Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter 

aktiviteten.  

• Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.  

• Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse 

med reise til og fra idrettsaktiviteten.  

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:  

• Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at 

det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. 
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Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, 

toaletter mm. 

• Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller 

liknende. 

• Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er 

tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være 

avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.  

• Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal 

utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet 

støttepersonell. 

• Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan 

bortvise publikum ved brudd på disse.  

(https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/nyhet/2020/oppdaterte-

fellesidrettslige-koronavettreglerrona/)  

 

  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/nyhet/2020/oppdaterte-fellesidrettslige-koronavettreglerrona/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/nyhet/2020/oppdaterte-fellesidrettslige-koronavettreglerrona/
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Vedlegg 3: Klubbens koronavettveileder 
 

Det er viktig at klubben har følgende elementer på plass: 

• Klubben skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige 

helsemyndigheter og fotballens koronavettregler, og tilrettelegge aktiviteten i 

samsvar med dette. 

• Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er trygg på at aktiviteten kan 

utøves i samsvar med fotballens koronavettregler. 

• Styret skal ha et vedtak på at aktiviteten starter opp, og bør kontinuerlig evaluere 

organisering og gjennomføring. 

• Klubben skal merke anlegget med fotballens koronavettregler. 

Klubben bør ha: 

• Plan for organisering og gjennomføring. Klubbens plan bør inneholde hvem som 

trener når, banekart, øktplaner, organisering før, under og etter selve aktiviteten. 

Klubben bør ha en representant (koronavakt) til stede på anlegget for å sikre at 

aktiviteten gjennomføres i tråd med klubbens plan. 

• Plan for kommunikasjon. Klubben bør ha en kommunikasjonsplan. Planen bør 

inneholde hvor medlemmene finner nødvendig informasjon. Dette vil skape 

forståelse og bidra til trygghet. 

• Det anbefales å arrangere trenerforum. Teamet bør være klubbens plan for 

organisering og gjennomføring, og evaluering av denne. Trenerforumene kan 

avholdes digitalt. 

(https://www.fotball.no/klubb-og-leder/2020/klubbens-koronavettveileder/)  
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