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Opdaterede retningslinjer omkring 
CORONA i MIF FODBOLD 

 
Kære medlem i MIF Fodbold, 
 
Så kan vi langt om længe igen få fundet fodboldstøvlerne frem igen, og komme 
ud på boldbanerne igen. Træningerne starter derfor op allerede i uge 9, og 
hjemmesiden er opdateret med træningstiderne. Se træningstiderne HER. Vi skal 
for god ordens skyld lige gøre opmærksom på, at ALLE træningerne pt. er 
Ketting eller Egen, da banerne i Augustenborg er vinterlukkede. I hører fra jeres 
træner, når træningen bliver flyttet til Augustenborg.  
Retningslinjerne ligner utrolig meget dem vi havde i 2020, men for god ordens 
skyld ridser vi dem lige op igen.  
 
Info til spillere:  
• Alle skal møde omklædt til træning. Der er IKKE adgang til 

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

stiller håndsprit til rådighed ved træning og hjemmekampe.  
• Når du ankommer til træningsanlægget, bedes gå direkte hen til den bane 

som du skal træne på. 
• Undgå unødvendig kropskontakt. Ingen håndtryk, krammer, highfive e.lign.  
• Alle forlader træningsanlægget efter endt træning/kamp.  
• 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. Du er selvfølgelig også velkommen til, at 
kontakte din træner.   

• 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. 1-2 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! Eneste 
undtagelse er ved u6. Husk dog at forsamlingsforbuddet på de nuværende 
25personer stadigvæk gælder her.  

• Ved afhentning kommer barnet/børnene selv op til bilen. Og igen så prøv at 
komme hurtigt afsted og ikke tage ophold uden for bilen. 

 
 
Ved spørgsmål til ovenstående, bedes i kontakte bestyrelsen. 
 
Derud vil vi lige tilføje, at der allerede nu er åbnet op for betaling af kontingent 
for 1. halvår af 2021. Betaling sker vi hjemmesiden eller via dette LINK 
 
 
Med venlig hilsen 
 
MIF Fodbold 
 
 


