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Opdaterede retningslinjer omkring 

CORONA i MIF FODBOLD 

 
Kære medlem i MIF Fodbold, 

 

Antallet af corona smittede stiger desværre, og I MIF vil vi gerne være med til, at 

begrænse denne smitte. Derfor strammer vi nu op på vores retningslinjer. Disse 

er gældende fra mandag den 21. september.  

 

Info til spillere:  

• Alle skal møde omklædt til træning. Det vil dog være muligt, at opbevare 

overtøj, samt taske etc. i omklædningsrummene.  

• Hvis man skal i bad efter træning er dette muligt, men vi opfordrer til, at 

man går i bad derhjemme.  

o Hvis man går i bad i omklædningsrumme, så går man direkte i bad, og 

skynde sig ud ad døren, så hurtigt det er muligt. Hyggesnak er ikke 

tilladt.  

• Alle skal spritte hænder af inden træning/kamp går i gang. MIF Fodbold 

stiller håndsprit til rådighed ved træning og hjemmekampe.  

• Undgå unødvendig kropskontakt. Ingen håndtryk, krammer, highfive e.lign.  

• Alle forlader træningsanlægget efter endt træning/kamp. 

o Det er ikke tilladt at blive og hyggesnakke.  

• Man skal selv medbringe drikkedunk til træning / kamp.  

• Hvis du har symptomer på Corona, bedes du blive hjemme indtil du har 

været symptomfri i minimum 48 timer.  

• Hvis du er blevet smittet og for nyligt har været til kamp/træning, bedes du 

kontakte Mads Vestergaard, som er COVID-19 ansvarlig i MIF Fodbold. 

Mads kan kontaktes via mads@mif.dk eller tlf. 22834888. Så hjælper vi 

med kontaktopsporingen.  

• Husk den sunde fornuft.  
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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 De husker at spritte hænder af. 

o Holde min. 1 meters afstand til de øvrige spillere/trænere når dette er 

muligt. 

o Undgå unødvendigt kropskontakt. 

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 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. 

 

Tilskuer til kampe:  

Vi opfordrer jer til, så vidt muligt, at blive hjemme - men skulle dette ikke være 

muligt, er der følgende krav:  

• Ved kampe på Augustenborg Stadion: 

o Man skal befinde sig på den anden side af løbebanen.  

o Man skal sidde ned 

o Holde min. 1 meters afstand. Dog må man som familie gerne sidde 

sammen. 

• Øvrige kampe ved Augustenborg Hallen og Ketting Stadion 

o Hold meget god afstand til banen, trænere og udskiftere.  

o Man skal sidde ned 

o Holde min. 1 meters afstand. Dog må man som familie gerne sidde 

sammen. 

 

Ved spørgsmål til ovenstående, bedes i kontakte bestyrelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

MIF Fodbold 
 

 

https://www.mif.dk/fodbold/bestyrelsen/

