
Klubbens opdaterede corona-retningslinjer 

 

Til kamp: 

- Alle Stensballe hold anbefales at klæde om hjemmefra, eller at gøre det på banen inden 

kamp. Taktikmødet skal også afholdes på eller ved siden af banen inden kampen. 

 

- Til udebanekampe opfordres alle hold også til at møde omklædt hjemmefra, eller at få det 

ordnet udenfor inden man kører fra Stensballe. Taktikmødet vil som udgangspunkt også 

skulle afholdes på banen medmindre hjemmebaneklubben står klar med omklædningsrum. 

Vi kommer også til at skrive ud til alle udebanehold, der kommer til Stensballe inden 

sommerferien, at vi opfordrer dem til at møde omklædt på banerne i Stensballe, og at de 

på forhånd kan se på vores hjemmeside hvor de skal spille – ligesom I også altid kan. Det 

står der allerede nu, og bliver opdateret løbende. I den kommende tid må I dog meget 

gerne være behjælpelig med at tage imod udeholdet og sørge for at de overholder 

retningslinjerne. 

 

- I tilfælde af at vejret ikke er til omklædning og taktik på banerne, så er det muligt at gå ind i 

et omklædningsrum. Vi vil dog gerne have besked, hvis denne mulighed benyttes, så vi kan 

sikre at det er rengjort i henhold til retningslinjerne til den efterfølgende dag. Vi anbefaler 

dog først og fremmest at I bruger det overdækkede område mellem cafeteriet og 

klublokalet. Hvis udeholdet benytter sig at et omklædningsrum, så skal i også give besked 

til os, så vi ved det. 

 

- Der skal laves to særlige afmærkninger i tilknytning til kampbanen, der tydeligt viser, hvem 

der er en del af arrangementet på op til 50 personer. Efter aftale med Forum skal disse 

afmærkninger laves med en tydelig keglemarkering. På sidste side i dette dokument er 

det skitseret, hvordan udskiftningsområdet skal markeres. Det skal i lave med kegler før 

hver kamp og fjerne igen efter. Det skal gøres uanset om det er 5-, 8- eller 11-mands. 

 

- Hilsepligt før og efter kampen er afskaffet midlertidigt. 

 

- Tilskuere er ikke tilladt til kamp. Det vil sige at når forældre kører til udebanekampe, 

gælder det om at have så få som muligt med. De skal helst finde et sted med stor afstand 

til banerne – evt. i klubhuset. Om anbefalingen skriver DBU følgende:  
 

Tilskuere ved kampe/træning er ikke tilladt af hensyn til klubbens mulighed for at overholde 

forsamlingsforbuddet. Der må kun opholde sig spillere, trænere og dommere inden for de 

opmærkede områder. Hvis nogen opholder sig uden for det afmærkede område, vil hele 

fodboldanlægget blive betragtet som værende et stort område, hvor der så kun må være 50 

personer i alt. Det betyder, at der ikke kan spille to kampe samtidig eller trænes og spilles 



kamp samtidig. 

Tilskuere henvises derfor til cafeområdet, hvis klubben har sådan et. Det er klubbens 

ansvar, at regler for cafeteriaer overholdes. 

Overskrides forsamlingsforbuddet er det alle på området, der vil blive straffet. 

 

Men forældrenes støtte og opbakning før og efter kampene er fortsat vigtig. Blot tillader 

denne særlige situation ikke tilstedeværelse under kampene, desværre. Loven om 

forsamlingsforbud tør vi ikke tage chancer med. 

 

 

Til træning:  

Alle møder omklædt til træning, og tager hjem igen efter. Det vil sige at det ikke er muligt at 

benytte omklædningsrum i forbindelse med træning. 

 

Før træning:  

- Det er kun trænerne der kommer i boldrummet 

- Man tager fortsat en håndsprit med ud til træning, så spillerne kan blive sprittet af 

inden påbegyndt træning. Det er ikke længere nødvendigt at tage mere end en enkelt 

håndsprit med ud. 

- I skal ikke tage veste med ud, og hvis I gør, så skal det være holdets egne veste, som 

skal vaskes efter hver træning. 

- Forældre opfordres fortsat til at blive væk fra træningsanlægget. 

 

Under træning: 

- Hver enkelt træningsgruppe må være 50. Det er vigtigt at de forskellige årgange holder 

sig for sig selv, og ikke blander sig undervejs med andre hold/årgange der træner ved 

siden af. 

- Det anbefales at træningen planlægges således, at man undgår kropskontakt, 

hovedstød og opsamling med hænderne så meget som muligt. 

 

Efter træning: 

- Alle forlader anlægget umiddelbart efter endt træning. 

- Træneren skal fortsat vaske bolde og kegler af efter træningen. Til det står der stadig 

vand og sæbe i boldrummet. 

 

Det fulde corona-regelsæt fra DBU kan findes her: https://dbujylland.dk/klubben/fodboldens-corona-

regler/?fbclid=IwAR00ny6JPPCnj3rBuDog1MjuErOKQHTLj6pvlTypT74ujEmE-c0VEDK2BOQ 

https://dbujylland.dk/klubben/fodboldens-corona-regler/?fbclid=IwAR00ny6JPPCnj3rBuDog1MjuErOKQHTLj6pvlTypT74ujEmE-c0VEDK2BOQ
https://dbujylland.dk/klubben/fodboldens-corona-regler/?fbclid=IwAR00ny6JPPCnj3rBuDog1MjuErOKQHTLj6pvlTypT74ujEmE-c0VEDK2BOQ


 



 


