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Fodbold opstart
Det er nu blevet muligt at starte fodbolden op igen – men med nogle store ændringer i forhold til normalt.
DBU har arbejdet tæt sammen med myndighederne for at sikre hvordan vi starter på en forsvarlig måde og
undgår unødvendige risikoer. Baseret på dette har DBU udarbejderet ”Fodboldens corona-regler” (vedlagt).
Fodbold bestyrelsen har gennemgået DBU´s protokol og retningslinjer for at sikre vi overholder det.
Det betyder bl.a. følgende:











Man træner i grupper med max. 10 personer incl træner og man bliver indenfor træningsområdet
Der skal være en voksen ansvarlig for hver gruppe på 10 personer
Man bytter ikke rundt imellem grupperne under træning, hverken træner eller spiller
Ingen kropskontakt og ingen nærkampe under træning, trænerne sørger for at tilpasse øvelserne
Man møder omklædt og ankommer først når træningstiden starter og tager direkte hjem bagefter
Man vasker hænder inden træning – der bliver opstillet nye udendørs håndvaske bag hallen
Efter træning anbefaler vi at man vasker sig derhjemme.
Træningstiderne er justeret så der er en pause på 15 min mellem træningsholdene
Vi skal sikre afstand på træningsbanerne, nogle hold vil derfor træne på kampbanen
Forældre må ikke opholde sig ved banerne under træning, der er plads bag hallen, husk afstand!

Vedlagt er det opdatere oversigt med træningstiderne. Kontakt din træner for at tjekke hvornår i starter.
Trænerne har modtaget fodboldes corona-regler og DBU’s udvidet protokol om hvordan man sikre at vi
overholder retningslinjerne. Derfor skal du altid følge anvisningerne fra din træner.
Det er vigtig at understrege fodbolden kun kan starte op hvis man overholder de gældende anbefalinger og
restriktioner. Starup UIF bakker op om dette og ønsker alle tager hensyn til dette, der vil blive foretaget
stikprøve opfølgning fra bestyrelsen samt myndighedernes side.
Hvis træneren og klubben ikke er overbevist om at dette kan overholdes og gennemføres på en forsvarlig
måde, så vil det ikke være muligt for de pågældende hold at træne.
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