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Retningslinjer for genopstart af træning i Midtals IF. 
 

Augustenborg den 16. maj 2020 
 
Fra Myndighedernes side er der nu åbnet for, at vi må starte fodbold-træningen op igen. Der er i den 
forbindelse udarbejdet en masse retningslinjer, som skal overholdes, og dem vil vi beskrive nærmere her. 

• Først og vigtigst: hvis du er syg eller har symptomer på Covid-19, så skal du meddele dette til din træner og 
IKKE møde op til træning! 

• Ligeledes hvis du har været i kontakt med personer (eks. familie eller igennem dit arbejde) som er syge eller 
har symptomer på Covid-19, så bliv hjemme! 

Selvom der er åbnet op for træningen, skal vi stadig overholde Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om 
forsamlingspåbud på maks. 10 personer, for at undgå smittespredning. Derudover skal: 

• Alle spillere og trænere spritter deres hænder af før, under og efter træning (MIF har indkøbt håndsprit til 
dette). 

• Træningen kommer til at foregå i grupper af maks. 10 personer, og disse personer er sammen under hele 
træningen 

o Hvis en årgang f. eks. møder 14 mand op til træning samt 2 trænere, vil de blive inddelt i 2 grupper af 
7 personer samt en træner. 

o En spiller eller træner må under ingen omstændigheder skifte gruppe under træningen. 
• Hver gruppe træner på min. en 5-mands bane som er markeret op med enten streger eller med pæle, kegler 

og minebånd. 
o Spillerne må ikke forlade denne bane under træningen! 

§ Dvs. at skydes en bold f. eks. ud af banen, så er det kun træneren som må hente den. 
Spilleren skal holde sig på banen hele tiden! 

o På samme vis er det også kun træneren som må flytte kegler eller mål. 

 
Info til dig som spiller: 

• Du møder op til tiden, det vil sige maks. 5 – 10 min. før træningen starter. 
• Du skal møde op omklædt og klar til træning, da alle omklædningsrum er lukkede. 
• Så snart du ankommer til træningsanlægget, bevæger du dig direkte ned til den bane du skal træne på og 

bliver på denne bane under hele træningen. 
o Det er ikke tilladt at opholde sig andre steder på anlægget i løbet af træningen, dette gælder især i 

mellem banerne. 
o MIF er i gang med at udarbejde en oversigt over banefordelingen i Augustenborg og Ketting. Så snart 

denne er klar, vil vi lægge den ud på vores hjemmeside (se mere info herom nederst på siden). 
• Der må ikke gives hånd, high fives, kram eller andet! 
• Du har din egen drikkedunk med som er fyldt op hjemmefra og som ikke må deles med andre. 
• Under hele træningen skal du, så vidt muligt, holde 1 meters afstand til andre spillere og trænere. 
• Alle trænere har modtaget retningslinjer for hvordan træningen skal afvikles, herunder også forslag til 

trænings-øvelser, som er udarbejdet af DBU. 
o Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt. 
o Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.  
o Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, 

der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning. 
• Når træningen er slut forlader du anlægget stille og roligt med 1 meters mellemrum og der stoppes ikke op 

for at snakke. 
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• Der tages heller ikke ophold uden for anlægget - I bedes cykle eller køre hjem så snart træningen er 
afsluttet! 

 
Info til dig som forældre: 

• Det er vigtigt, at ovennævnte retningslinjer overholdes. MIF lægger især vægt på, at dit barn er sat ind i 
følgende: 

o Træningen udelukkende foregår på de markerede baner og det er ikke tilladt at opholde sig uden for 
disse. 

o Der vil blive sprittet hænder af både før, under og efter træningen. 
o Holde min. 1 meters afstand til de øvrige spillere/trænere. 
o Undgå unødvendigt kropskontakt så vidt muligt. 
o At de skal forlade anlægget, så snart træningen er færdig. 

• I må aflevere jeres barn på P-pladsen, men det er vigtig, at I ikke stiger ud af bilen og i særdeleshed ikke 
tager ophold uden for bilen. 

• Ingen forældre på anlægget før, under og efter træningen! 
• Ved afhentning kommer barnet/børnene selv op til bilen. Og igen så prøv at komme hurtigt afsted og ikke 

tage ophold uden for bilen. 

 
Yderligere info: 
MIF ved at godt, at der er utrolig mange regler at holde styr på, men hvis vi hjælper hinanden, så kommer 
det til at fungere, og vi kan komme i gang med at spille fodbold igen. 
 
Vi opdaterer løbende vores hjemmeside https://www.mif.dk/fodbold/covid-19 med de gældende 
retningslinjer, så hold jer gerne opdateret her. Her vil I også kunne finde oversigten over banefordelingen i 
Augustenborg og Ketting. 
 
DBU har påkrævet, at der udpeges en Covid-19 ansvarlig i Klubben. I Midtals IF er det Mads Vestergaard, 
der er den overordnede Covid-19 ansvarlige, og skulle der være spørgsmål eller andet, er I meget velkomne 
til at kontakte ham på tlf. nr. 22 83 48 88 eller mads@mif.dk. 
 
Ved yderligere spørgsmål, henvises der til følgende: 

• Formand: Mads Vestergaard – 22 83 48 88 – mads@mif.dk 
• Næstformand/Kasserer: Lasse Duus – 20 94 14 34 – lasse@mif.dk 
• Seniorformand: Mike Hvid Nielsen – 50 59 24 30 – mike@mif.dk 
• Børne- og Ungdomsformand: Jeppe Lyck-Hansen – 51 90 33 33 – jeppe@mif.dk 
• Oldboysformand: Kjeld Vestergaard – 60 92 80 46 – kjeld@mif.dk 
• Sponsoransvarlig: Steffen Roth Holm – 53 53 51 73 - stefroth27@hotmail.com 

Version 1: udarbejdet den 16. maj 2020 af Bestyrelsen i Midtals IF. 

 
 
 
 
 
 


