
KORONAREGLER LILLEHAMMER FK

Absolutte regler:
- Hold dere hjemme om småsyke eller ved symptomer på luftveisinfeksjon
- Ta med egen drikkeflaske. Keepere må ha egen flaske til hansker
- Unngå å spytte på banen
- 1 meter avstand til nærmeste medspiller, i alle retninger
- Ikke ta på ballen med hendene eller head ballen
- Grupper på maks 20 inkludert trener. Trenere setter grupper. Unngå kontakt 

med andre grupper. Lillehammer FK anbefaler ti stk + trener per gruppe så 
lenge spill ikke er lov.

Praktiske løsninger før/under/etter trening:
- Man melder seg på innen tidspunkt bestemt av trener. Ikke påmeldt = ikke med.
- Unngå samkjøring
- Inngang sør for bane fem minutter før treningsstart
- Du tilbys desinfeksjon av hender inn og ut av bane
- Banen deles inn i soner, som man starter i. Man blir fordelt disse ved ankomst
- Når man henter ball benytter man føttene
- Utgang bane nord for bane
- Keepere: Vask hansker før og etter trening. En keeper kan stå i mål på en gruppe. 

Unngå at keeper står i mål for flere grupper. 

Huskeregler for trenere/ledere:
- Reglene er et must for å få lov til å opprettholde aktivitet
- Voksne per barn: 6-9 år: 1-4 // 10-11 år: 1-6 // 12-14 år: 1-8 // 16-A: 1-8
- Samme trener setter inn og tar ut utstyret
- Kjegler settes i bøtte med såpevann etter trening
- Baller renses med såpe og vann før og etter trening
- Garderober skal ikke benyttes. Finn kreative kommunikasjonsmåter med 

spillere/foresatte som overholder smittereglene som gjelder i samfunnet ellers
- En voksen sprayer antibac på spillernes hender før og etter trening

Regler og råd for aktivitet 
våren 2020 Lillehammer FK 

per 7. mai



Inndeling av fotballbane

Anbefalinger:
• 11`er bane: 50 spillere/ledere
• 7/9`er bane: 25 spillere/ledere
• 5’er bane: 15 spillere/ledere
• Ballbinge: 6 spillere

Regler og råd for aktivitet 
våren 2020 Lillehammer FK

Bilde hentet fra NFF – fotball.no – som forslag til å organisere 11er med 32 spillere og 8 ledere


