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Retningslinjer vedrørende seniorspiller og opefter
Fra mandag den 26. oktober sænkes forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, hvilket foreløbigt
gælder til og med den 22. november 2020. Det skærpede forsamlingsforbud giver ikke mulighed
for at afvikle kampe for aldersgrupperne senior og opefter fra den 26/10.
Der kan dog stadig holdes gang i fællesskabet omkring seniorfodbolden gennem træning i små
grupper. Her skal I være opmærksomme på at overholde følgende retningslinjer:
•
•
•
•
•
•
•

•

Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer (inkl. træner)
Der må ikke skiftes ud i grupperne undervejs i træningen
Forskellige grupper må på intet tidspunkt blande sig med hinanden under træningen
Hver gruppe skal træne i sin egen ”zone” (en zone kan fx være en tydeligt opmærket 5mandsbane)
Anlægget skal derfor inddeles i klart adskilte zoner (min. to meter imellem hver bane)
Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som
klart afgrænser banen/zonen.
Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg,
skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én
samlet gruppe. Grupperne må ikke have noget med hinanden at gøre. Det skal være fuldt
adskilte træninger.
Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om
banerne. Der må derfor ikke være tilskuere rundt om banen, da anlægget så kan opfattes
som et stort område med for mange mennesker forsamlet.

Ovenstående skal overholdes ellers risikere holdene at forsamlingsforbuddet bliver brudt og
deltagende kan få en bøde. Såfremt holdene har brug for mere plads til at gennemfører træningen
bedes i kontakte Kjeld Refsgaard som styrer banefordelingen.
Vær opmærksom på at omklædningsrummene er lukket fra mandag den 26. oktober.
Bestyrelsesmedlem Preben Birk vil gerne informeres om holdene vælger at træne fra mandag den
26. oktober og 4 uger eller ej.
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