
 

 

 

 

Klubbprotokoll 
Leirfjord IL Fotball har 8 aktive fotballag i aldersgruppen 6 til 15 år. Alle grupper skal etter planen 
starte opp med treninger i august 2020.  

Hvert lag har et trenerteam på minst to trenere og en foreldrekontakt. Brev om krav til alle 
medlemmer ved trening og kamp sendes ut i forbindelse med oppstart av aktivitet og gjøres 
tilgjengelig på hjemmeside og facebook-gruppe.  

 

Klubben som sjef 

1. Klubben skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter 
og fotballens koronavettregler, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. Dette ivaretas 
i samarbeid mellom leder i hovedlaget, kommunelege og  

2. Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er trygg på at aktiviteten kan utøves i 
samsvar med fotballens koronavettregler. Dersom det avdekkes bevisste brudd på 
koronavettregler kan laget bli utestengt fra trening/kamper. 

3. Ledelsen i klubben i samarbeid med trenere evaluerer organisering og gjennomføring. 
4. Klubben skal merke anlegget med fotballens koronavettregler.  

 
Ledelsen 
Leirfjord Idrettslag har leder og nestleder, samt tett samarbeid med hovedlaget’s leder. Klubbens 
ledelse skal legge til rette for løsninger og utstyr som trengs for å kunne overholde helsedirektoratets 
og NFF’s krav til enhver tid. Trenere rapporterer direkte til leder i fotballgruppa, som igjen 
rapporterer til leder i hovedlaget.  
 

Trenere 
Trenerne har hovedansvar for en trygg gjennomføring av kamper og treninger i koronatiden i 
henhold til Fotballens koronavettregler.  Disse skal gjennomføres i henhold til Treningsveileder og 
Kampveileder.  

Foresatte 
Foresatte til barn som er aktive i klubben er ansvarlige for å holde seg oppdatert på krav fra klubben 
og myndighetene. Foresatte skal til enhver tid holde seg oppdatert på Leirfjord IL Fotball på 
Facebook, eller vår hjemmeside leirfjordil.no og oppslåtte plakater på anlegget.  

Videre skal denne klubbprotokollen med Treningsveileder og Kampveileder leses av alle foresatte. 
Disse deles ut, sendes ut via Spond, legges på hjemmesiden og i Facebook-gruppen. 

 

  

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/oppdatert-koronavettregler-5.-juni/
https://www.facebook.com/groups/582665571770627


 

 

 

 

Generell informasjon 

En koronahåndbok har blitt presentert for alle klubbene som tilbyr barne- og ungdomsaktivitet i 
Norge av Norges fotballforbund. Denne håndboken baserer seg på den felles nasjonale 
smittevernsveilederen som Folkehelseinstituttet presenterte mandag 11. mai 2020. Håndboken 
beskriver alle de rammer og retningslinjer vi som klubb må forholde oss til når vi skal tilrettelegge for 
aktivitet. Her finner du håndboken som er utarbeidet av NFF: Link til Håndboken 

Under har vi valgt å liste opp de viktigste punktene dere må forholde dere til i forbindelse med 
aktivitet i klubben vår: 

• Treningene gjennomføres alltid i henhold til gjeldende retningslinjer. Lagets trener skal alltid 
være oppdatert på disse. Gjeldende retningslinjer kommuniseres også på klubbens 
Facebookside: Leirfjord IL Fotball  
Hjemmeside: Leirfjordil.no 
 

• Klubben har et ansvarlig styre og har videre valgt at disse personene kan nås for spørsmål om 
koronasituasjonen: 

o Leder Fotball: Marita Øvre-Johansen 
tlf 948 85 986 
mail: fotball@leirfjordil.no 
 

o Leder Leirfjord IL: Morten Naustvoll 
tlf 480 16 774 
Mail: morten@leirfjordil.no 
 
 

• Hvert lag har en kontaktperson og denne ansvarlige for ditt lag finner du i SPOND-appen. 
 

• Ofte er det under den uformelle aktiviteten før, under og etter trening at vi har lettest for å 
glemme oss. Eksempelvis under transport, mens vi drikker vann eller mens vi strekker ut og 
prater med hverandre etter trening. Ikke vær redd for å si fra hvis noen kommer for nære. 
 

• Innkalling til trening og kamp vil bli gjort via Spond-appen. Treningstidene for de ulike lagene 
på Leland Arena er fast hele sesongen. (Nytt oppsett kommer for trening inne i Leirfjord-
hallen) 
 

• Alle skal forholde seg til følgende: 
 
1. Syke personer skal holde seg hjemme 
2.   God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
3.  Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

• All håndtering av utstyr knyttet til aktivitet, ikke baller, skal kun skje av ansvarlig for 
aktiviteten. Førstehjelpsutstyr skal følge den ansvarlige for aktiviteten.  

 

  

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#Toppen
https://www.facebook.com/groups/582665571770627
mailto:fotball@leirfjordil.no
mailto:morten@leirfjordil.no


 

 

 

 

Treningsveileder 
Gruppeinndeling:  

• Hver treningsgruppe består av maksimalt 20 personer, dette inkluderer ikke trener.  

• For barn opp til 10 år er det ofte vanskelig for barna selv å passe på nødvendig avstand 
under fotballaktivitet, derfor har vi minst to trenere eller en foreldrekontakt tilstede for å 
bistå. 

• Dersom gruppen er over 20 barn vil dere får tilsendt gruppeinndeling fra ansvarlig for 
årsenheten før første trening.  

  

Før dere drar på trening: 

Dette er foreldre/foresatte sitt ansvar å hjelpe spillerne til å følge opp!  
Snakk med barna deres! 

• Syke personer skal holde seg hjemme. Du kan trene selv om noen i hjemmet ditt har 
symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke hvis de har sannsynlig eller bekreftet covid-19. 
Dette kan være vanskelig å vite, så vi ber dere være forsiktige med å komme på trening hvis 
dere tror det symptomene til familiemedlemmet kan skyldes korona.  
I disse tilfellene kan det være lurt å ha en åpen kommunikasjon med klubben. 
Klubben kan ikke kreve å få vite om smitte, men for å ivareta alle og ha gode rutiner for 
smittevern, er det ønskelig. 

• Gå på do hjemme før du drar på trening. Garderober vil være stengt. Klubbens trenere har 
nøkkel til et toalett, men vi ønsker å begrense bruken til det aller nødvendigste. 

• Skift til treningsutstyr hjemme. Husk å ta med skift slik at du kan ta på tørt tøy etter 
trening. Det vil kunne forhindre at du blir forkjølet. 

• Vi oppfordrer alle som kan til å gå eller sykle til trening. Samkjøring bør unngås.  

• Før du drar hjemmefra, vask hendene godt med såpe og vann.  

• Ta med drikkeflaske merket med navn og ferdig fylt opp med vann hjemmefra. 

• Spillere som kjøres til trening skal slippes av på parkeringsplassen ved Leland Arena.  

Foreldre oppfordres til å ikke være tilstede på trening for å redusere krav til registrering og 
smittevern. Foreldre som av ulike årsaker må være tilstede under trening skal benytte 
digital registrering og oppholde seg i Publikumssone under treningen – se leirfjordil.no og 
oppslag på Leland Arena for registrering. 

 



 

 

 

 

Under trening: 
• Møt opp KUN 5 minutter før trening. Sørger for nok avstand mens dere venter.  

• Hender skal vaskes med Antiback før du går inn på banen. 

• Trenerne ankommer trening i god tid før oppstart og organiserer utstyr slik at det er klart 
til treningsstart. Trenerne sørger for å unngå trengsel i utstyrsboden.   

• Trenerne har fått tips til treningsøvelser som ivaretar énmetersregelen fra klubben og fra 
Norges Fotballforbund.  

• Trenerne vil kontrollere at retningslinjene overholdes. Disse har myndighet til å bortvise 
personer som ikke følger smittevernreglene fra anlegget. 

 

 

 
Etter trening 

• Vask hendene med Antiback. 

• Forlat treningsanlegget i den retningen du ankom, umiddelbart etter at treningen er 
avsluttet.  

• Husk utstyret ditt.  

 

Spørsmål 

• Hvis dere har spørsmål eller kjenner dere utrygge - snakk med treneren på laget deres.  

 



 

 

 

 

Kampveileder 
 

Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og 
ungdomsfotballen leser igjennom hele denne informasjonen og setter seg godt inn i de ulike 
elementene. De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum. 

 

Motstanderlag/gjester 

Leirfjord IL Fotball vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene 
fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene. 

Gjestende lag skal ha lister med navn på spillere og trenere som besøker anlegget vårt. Eventuelle 
gjester/tilskuere skal registrere seg ved ankomst til anlegget via vårt registreringsskjema.  

Det betyr at alle gjestende lag som skal spille kamper på anlegget til Leirfjord IL selv må føre lister på 
alle spillere, trenere og lagledere.  

Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon hvor Leirfjord IL blir bedt om å levere besøkslister vil vi 
ta kontakt med lagleder på gjestende lag og be om disse listene.  

I følge kravene skal gjestende lag oppbevare navnelister i 10 dager fra kamptidspunktet. 

 

Garderober / Kiosk 

Med bakgrunn i kravene til renhold for bruk av garderober vil garderobene og kiosken være stengt 
inntil videre. Toalett kan brukes unntaksvis og skal rengjøres med overflatedesinfisering etter bruk.  

 

Baneinndeling 

Det foregår kun en kamp på anlegget til enhver tid, men det kan forekomme trening i samme 
tidsrom. 

Dersom det foregår trening og kamp på samme tidspunkt skal aktivitetene være godt adskilt. 
Minimum 2 meter mellom teknisk sone og treningsareal.  

Plansjer med oversikt over beste inndeling av bane med soner for ulike typer kamper henger godt 
synlig på anlegget.  

 
Begrensninger på anlegget 

Det finnes begrensninger for hvor mange som totalt kan oppholde seg på anlegget. Pr 10.08.20 er 
dette antallet 200 personer totalt og maks totalt 50 personer på banen.  
For å kunne sikre oss at vi ikke overstiger dette er det ønskelig at hvert lag stiller med så få tilskuere 
som mulig under kamp.  

  



 

 

 

 

Nedenfor følger egne punkt og retningslinjer for hver enkelt rolle. 

Mye av dette er rettet til våre egne lag og støtteapparat, men vi oppfordrer alle gjestende lag til å 
lese hele innholdet og ta del i den informasjonen som er relevant for dere. 

For spørsmål rundt Leirfjord IL’s håndtering av koronasituasjonen, ta kontakt med leder fotball via 
fotball@leirfjordil.no eller leder i Leirfjord Idrettslag morten@leirfjordil.no. 

 

Trenere / lagledere 

Trenere skal sende kampveileder for Leirfjord IL til Lagleder hos gjestende lag minst et døgn før 
kampstart.  

Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond og hele kamptroppen skal være 
registrert som deltagende lag på arrangementet. 

Alle kamper skal ha dedikert kampvert – Dette er en trener eller en foreldrekontakt. I beskrivelsen på 
Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.  

Eget publikum og foreldre/foresatte registrerer seg digitalt ved ankomst på Arenaen.   

Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn 
på spillere, trenere, lagledere og sjåfører/publikum. Dette skal være registrert i Spond 
arrangementet. 

 

Foreldre / Publikum 

Alle tilskuere skal registreres for eventuell smittesporing.  

For spillere som deltar på kamp registreres dette i SPOND-arrangement. Andre oppmøtte tilskuere 
skal registrere seg i Leirfjord IL sitt egen digitale skjema. Dette gjelder publikum for både hjemmelag 
og gjestende lag.  

På alle banestørrelser vil det være definert et eget publikumsområde utenfor banen og det skal til 
enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spillflaten.  

Publikumsområde på Leland Stadion er utenfor gjerdet. Husk 1-metersregelen til hverandre. 

Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan aldri gå ut til 
publikumsområdet. 

Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig. 

 

Spillere 

Hvis du ikke føler deg i form skal du ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som 
mulig. 

Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill. 

Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i 
publikumsområdet. 

  

mailto:fotball@leirfjordil.no
mailto:morten@leirfjordil.no


 

 

 

 

Dommer 

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som 
dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med. 

Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke 
holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Leirfjord IL sin 
trener/lagleder. 

 

Koronavakt / Kampvert 

Hvert lag som spiller kamp skal ha sin egen koronavakt / kampvert. Kampverten kan enten være en 
av trenerne, eller en annen voksen person som har fått oppdrag fra lagledelsen. 

Denne må møte tidligere og ta på seg "kampvert-vest". Vest henger i bua. 

Kampverten skal før kamp oppholde seg ved parkeringsplassen og holde utkikk etter motstanderlag. 

Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane og kontrollere 
at motstanderlaget har tilstrekkelig dokumentasjon på fremmøtte spillere og apparat. Publikum skal 
registreres i Leirfjord IL’s eget digitale registreringssystem. 

Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde 
osv. 

Under kampen skal koronavakt / kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på banen (50). 
Gjelder spesielt der det avvikles trening og kamp i samme tidsrom. Minne på avstand mellom folk og 
generell gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok. 

 

Obligatorisk Koronoavettkurs for spillere fra 13 år og oppover 

Alle som spiller i 13-årsklassen og oppover må gjennomføre Fotballens koronavettkurs. Spilleren vil 
ikke få anledning til å delta på kamp før kurs er bestått. Trenere på lagene dette gjelder har ansvar 
for at spillerne har dette på plass før kampstart. 

 

Bortekamp (gjelder Leirfjord IL) 

Det skal kun være 4 personer i en vanlig personbil ved kjøring til/fra kamp. Midtsete bak skal ikke 
benyttes og vi prøver å kjøre i faste grupper.  

Vi sender færrest mulig spillere/foresatte på bortekamper for å begrense smitterisiko. 

Alle spillere og foresatte skal være registrert i arrangementet på Spond slik at vi har full kontroll over 
hvem som er tilstede på kampen. Denne listen skal sendes inn til post@leirfjoril.no umiddelbart etter 
endt kamp. Kontroller om hjemmelaget har som rutine at de skal motta liste, eller om den bare skal 
oppbevares av oss i 10 dager.  

 

mailto:post@leirfjoril.no

