
Spiller- og forældrehåndbog under 
Covid-19 - Strib IF 
 
Kære spillere og forældre 
 
For at vi må få lov til at spille fodbold i Strib IF, kræver det, at vi alle gør en ekstra indsats i 
disse tider og overholder reglerne, ellers kan vi risikere bøder og lukning. I skal på forhånd 
have et stort tak. 
 
Hvis I er risikogruppen for Covid-19, så må I ikke træne. 
Hvis I har symptomer på Covid-19, så bliv hjemme og følg sundhedsstyrelsen anbefalinger. 
 
Håndbogen er til for at skabe tryghed blandt spillere og forældre. I vil her kunne finde info 
omkring, hvad I kan forvente i forhold til, hvordan træningen skal foregå, og hvordan I skal 
forholde jer oppe på træningsanlægget. 
 
Fra DBU: 
Nyeste protokol fra DBU, læs den gerne igennem: 
https://www.dbufyn.dk/kampe-staevner/oevrigt-om-kampe-og-staevner/corona/fodbol
dens-corona-regler/ 
(8. juli 2020 fra DBU.dk) 
 
Fra Strib IF 
Til spillere 
Fodboldtræningen og kamp vil være helt anderledes i den næste periode. Der skal holdes 
afstand. 
Ovenstående regler fra DBU skal overholdes til træningen. Jeres træner er blevet informeret 
og vil guide jer. Det er derfor vigtigt, at I lytter og overholder de regler, som træneren 
informerer jer omkring under træningerne eller til kamp. Hvis en spiller ikke overholder 
trænerens anvisninger, har træneren ret til at bortvise spilleren. 
 
Klubhus og omklædningsrum er lukket i denne periode, I skal derfor være omklædte 
hjemmefra. Der er heller ikke mulighed for at komme på toilet. 
 
Medbring egen drikkedunk med vand i. 
 
Sprit hænder ved de opstillede beholdere eller vask hænderne ved fodboldstøvlevasken ved 
klubhuset, inden du går til træning. 
 
Gå ud på den fodboldbane og træner, som du er blevet anvist af af din træner. Jeres træner 
vil vise jer, hvor I kan lægge jeres drikkedunk. 
 
Det er kun træneren der må flytte kegler og mål. 
 
Efter træningen skal I tage hjem. 
 
Træningen kan være forkortet eller være placeret på et andet tidspunkt, end I er vant til. 
 

https://www.dbufyn.dk/kampe-staevner/oevrigt-om-kampe-og-staevner/corona/fodboldens-corona-regler/
https://www.dbufyn.dk/kampe-staevner/oevrigt-om-kampe-og-staevner/corona/fodboldens-corona-regler/


Det er vigtigt at informere træneren, hvis man får Covid-19, som herefter vil informere videre 
til bestyrelsen. 
 
Til forældre 
Som forældre skal du læse ovenstående og forbereder de unge spillere på, hvordan 
træningen og kampe afvikles vil foregå, og hvordan man opføre sig på Strib If’s 
fodboldanlæg. 
 
Forældre aflevere deres barn/børn til træningsstart på parkeringspladsen. 
Forældre henter barn/børn når træningen eller kamp er slut på parkeringspladsen og 
kører/cykler hjem. 
 
Forældre må vente på sit barn/børn på parkeringspladsen i egen 
bil, og ikke på træningsanlægget. Hvis der er behov for at blive 
under træningen, skal forældre stadig blive i bilen eller på 
parkeringspladsen. 
 
Til kamp, både på hjemmebane og udebane, skal I være siddende publikum, enten på 
græsset eller i en havestol. 
 
Hvis jeres barn får Covid-19, skal I kontakte træneren, som vil informere videre til 
bestyrelsen. 
 
Hvis I skulle have flere spørgsmål, så kontakt Anders Helweg fra bestyrelsen. Mail og 
telefonnummer findes på stribif.dk under Covid19 Information. 
 

Tak for forståelsen.  
 
Opdateret den 8. juli. 2020 
 



 


