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Nyt fra bestyrelsen (2021.02.28) – Opstart af træning mandag 1. marts 2021 

 
 
Kære alle børn og forældre  
 
Så kom endelig den corona-nyhed, som vi alle har ventet på utrolig længe. Vi har glædet os til at kunne 
skrive dette nyhedsbrev til jer, så alle vores medlemmer kan komme ud på banerne igen – spille fodbold 
og ikke mindst være sammen igen. Vi har savnet jer!  
 
Pr. 1. marts 2021 er restriktionerne blevet ændret, således at det nu er tilladt at forsamles op til 25 
personer i forbindelse med udendørs idrætsaktiviteter. Men det er selvfølgelig ikke uden et længere 
regelsæt, som er vigtigt at vi alle sammen overholder.  
 
Ved sidste genåbning, må vi sige at vi virkelig var stolte af jeres store fleksibilitet til at få det til at 
lykkedes, og vi håber at vi denne gang også kan være fælles om at spille fodbold samtidig med at vi 
holder smittetallet nede.  
 
Der er et par praktiske punkter, herunder baneplan, hvad betyder forsamlingsforbuddet og regler om 
rengøring og afspritning. Det kan I læse mere om nederst i dette skriv.  
 
Det vigtigste for os – som klub – er at vi passer godt på hinanden og hjælper hinanden.  
Derfor vil vi gerne fremhæve tre meget vigtige punkter.  
 
1. Symptomer, bliv hjemme!  
Hvis du føler dig syg, så meld afbud til træning og bliv hjemme. Vi opfordrer, at du bliver testet for 
Covid19, så vi er sikre på, at du er rask, når du kommer retur til træning. På den måde passer vi bedst på 
hinanden.   
 
2. Testet positiv – giv os besked hurtigst muligt  
Et af kravene for at vi kan starte træningen op igen er, at vi kan sikre en god smitteopsporing. Det gør vi 
nemmest ved til- eller afmelding til træning via jeres platform – Holdsport eller Kampklar. Herigennem 
kan vi nemt styre, hvem der har været i kontakt med hinanden, og hvem vi skal orientere, hvis man 
bliver testet positiv. Hjælp os med at give besked, så der ikke opstår tvivl.  
 
Er jeres barn testet positiv, så giv jeres træner besked hurtigst muligt!  
 
Ved sidste genåbning oplevede vi, at der var tvivl om, hvornår man er i nærkontakt. Når man er sammen 
til fodboldtræning i en gruppe, så er det defineret som ’nær kontakt’. Det betyder, at hvis der er én fra 
gruppen, der bliver registreret positiv, skal hele holdet hjem. Hvis man er ’nær kontakt’ skal man opføre 
sig som om, man er smittet, indtil man har fået to negative testresultater. Har man været sammen med 
én, der har været i nærkontakt, er man ikke selv i nærkontakt. 
 
3. Intet krav om test – men det er vores klare anbefaling!  
I de nye restriktioner er der intet krav om at man skal fremvise en negativ test inden fodboldtræning. 
Dog er det med til at sikre at vi får hurtig besked, hvis en i klubben skulle være smittet. Vi opfordrer 
derfor til at alle jævnligt (ugentligt) bliver testet for Covid19.  
Der er flere steder der tilbydes test uden tidsbestilling.  
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Baneplan  
Den gældende baneplan er den, der blev udarbejdet i efteråret og som I finder på hjemmesiden her. 
Afdelingslederne koordinerer med hvert hold, så I får direkte besked fra jeres trænere om hvornår og i 
hvilket tidsrum jeres træning afholdes.  
Udgangspunktet er ingen træningskampe eller Vinterbold i hverdagstræningstiderne. Der kan være 
enkelte turneringskampe, som er fastlagt på hverdage, henset til et komprimeret turneringsprogram. 
Træningen slutter altid 5 min. før, så nyt hold/gruppe kan starte til tiden. 
 
Forsamlingsforbud på 25 personer  
 

● Forsamlingsforbuddet på 25 personer gælder for alle aldersgrupper.  
● Ifølge kulturministeriets retningslinjer skal hver person have minimum 4 m2 under træning (Det 

svarer til 1.500+ personer på en gennemsnitlig fodboldbane = 375 på en kvartbane). 
● I de 25 personer tæller også trænere med og træneren må kun have én gruppe.  
● Vi opfordrer til, at de samme personer træner sammen hver gang, hvis det er muligt.  
● Tilskuere kan ikke overvære træning på kunst eller tenniskunst, men skal opholde sig på 

parkeringspladsen under hensyntagen til afstand, mundbind m.v. Tilskuere må ikke på noget 
tidspunkt opholde sig i omklædningsfaciliteterne før, under eller efter træning. 

● Der må ikke opholde sig andre spillere end dem, som træner – de 25 – inden for hegns-
afmærkningerne. Opvarmning før et trænings-slot skal således foregå på f.eks. Byvej, så vi 
overholder forsamlingsforbuddet.  

● Sørg for at I overholder alle markeringer om indgange og udgange. 
● Kom når træningen starter og hent jeres børn igen, når træningen slutter ude på 

parkeringspladsen – undgå for lang ventetid, så vi er samlet så kort tid som overhovedet muligt 
udenfor banerne. 

● Ingen ophold i omklædningsrummene – heller ikke for forældre. 
 

Rengøring og afspritning  
Et af kravene er at vi skal rengøre materialer, og sørge for afspritning, og vi vil meget gerne henstille til 
at I tager dette meget seriøst. Alle vasker hænder/spritter af, inden træningen starter.  
Alle hold får sprit med til træning, og det vil blive en naturlig del af træningen.  
 
Som vi ved ud fra vores erfaring de sidste 12 måneder, så ændrer situationen sig hele tiden, så det kan 
være at vi må ændre reglerne undervejs – og vi skal sørge for at give jer besked løbende. Oplever I noget 
uhensigtsmæssigt, så lad os endelig vide det – så vi løbende kan blive bedre til at gå til fodbold med 
forsamlingsforbud og regler – så vi kan fortsætte med at spille fodbold.  
 
Er du/I i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt jeres træner, eller afdelingsleder, som altid står til rådighed 
for råd og vejledning.  
 
Kommunikationsflow er først 1) træner, dernæst 2) afdelingsleder, og endeligt 3) bestyrelsen, hvor Luise 
Warming & Jacob Kornerup er corona-ansvarlige.  
 
Vi glæder os til at se jer alle sammen.  
 
 
På bestyrelsens vegne 
 

https://bredde.hif.dk/traenerhjoernet/baneplaner/

