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Retningslinjer for organisert trening på Midjord, NSE-banen og Eurekabanen. 
 
Følgende retningslinjer gjelder for Brodds lag og trenere fra og med 13.mai:  

 
Treningen på anlegget skal gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende 
smittevernregler. Dette betyr at retningslinjer og forventninger kan forandre seg fra 
dag til dag. Dersom endringer forekommer, vil dette bli kommunisert til alle lag som 
trener på anlegget via Spond.  

Oppmøte i forbindelse med trening: 

Foran klubbhuset er det delt inn i to soner for oppmøte før trening på NSE-banen.  

 

Sone A er foran tribunen:  Inngang/utgang til sone A er nærmest Bydelshuset: 

  
 

Sone B foran klubbhuset   Inngang/utgang til sone B  

(til venstre for tribunen):  er lengst fra Bydelshuset 
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På asfalten rett nedenfor reklameskiltene er det delt inn i to soner for oppmøte før 

trening på Eurekabanen. 

 

Sone A på asfalten nærmest   Inngang/utgang til sone A er nærmest  

Minibanen.     Bydelshuset. 

 
Sone B på asfalten lengst   Inngang/utgang til sone B er lengst 

fra Minibanen.    fra Bydelshuset. 

 

 

 



 
 
  
 Brodd Fotballklubb Stavanger Org.nr: 983 413 552 
           Midjordgata 36, 4015 Stavanger Bankkonto: 3201.23.07143 
 http://www.broddfk.no Epost: brodd@broddfk.no 
 
  

 

 

 

• Sett dere inn i «Fotballens Koronavettregler» her 

• Det skal være minimum 1 meters avstand mellom spillerne når de står og 
venter på å komme inn til banen. 

• Ikke gå over banene når det er aktivitet, gå rundt banene. 

• Respekter tildelt treningstid. 

• Lagene som skal starte trening må vente i sin oppmøtesone til banen er klar. 

• Grundig håndvask i forkant og etterkant av treningen forventes.  

• Trener deler inn i mest mulig faste treningsgrupper på maksimalt 20 spillere 
for årsklassene født 2010 og eldre og maksimalt 10 spillere for årsklassene 
født 2011 og yngre. Unngå å bytte medlemmer i gruppene i løpet av treningen. 

• De ulike kullene er ansvarlige for at det er nok trenere/voksenpersoner til 
stede til at smittevernreglene overholdes.  

• Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle 
andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper. 

• Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på 
annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre 

• Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og 
etter bruk. 

• Det er nulltoleranse for deltakelse på trening dersom en har symptomer på 
forkjølelse/ sykdom. Dersom en spiller er det minste i tvil – BLI HJEMME! 

• Alle spillere og trenere kommer ferdig skiftet til banen og dusjer hjemme. 
Garderober skal ikke benyttes. Rett hjem etter trening – ikke bli værende igjen 
på feltet.  

• Toalettet ved siden av utstyrsrommet er tilgjengelige ved behov. Grundig 
håndvask skal gjennomføres ved toalettbesøk.  

• Alle tar med egen drikkeflaske. Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å 
drikke av andre falsker enn sin egen. 

• Ingen spillere eller trenere skal gå inn på banen før samtlige deltakere i 
treningsgruppen som har vær der i forkant har gått av banen. Husk 1 meters 
avstand også her. 

• Det er kun trenere og spillere som har adgang inn til spillebanen og dens 
omkringliggende område. Oppmenn/lagledere, foresatte osv. skal ikke gå inn 
på spillebanen eller bane-området.  

• Ikke benytt kollektivtransport til trening. 
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