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KORT OVER ANLÆG

Særlige forhold


I denne manual bliver der forklaret hvordan vi vil udøve fodbold i
B.93 ud fra de særlige betingelser som COVID-19 har underlagt os



Indtil DBU og kommunen giver nærmere besked vil vi træne under
særlige forhold som bliver forklaret nærmere i denne manual



Der er udpeget en Corona – ansvarlig efter krav fra DBU, som skal
sikre at alle trænere, spillere og pårørende til spillerne er orienteret i
de regler vi skal følge i den kommende tid. Den Corona ansvarlige
er Jesper Nielsen som også fungerer som Daglig leder



Dette er en nødplan som forhåbentlig vil være midlertidig i brug,
men det kan have drastiske konsekvenser for B.93, i værste fald en
lukning af vores fodboldafdeling, hvis vi ikke lever op til de
retningslinjer der er lagt ud, så derfor skal alle samarbejde for at vi
kan leve op til de retningslinjer beskrevet i denne manual

Generel Info


Hold afstand! Man skal på alle tidspunkter stræbe efter at holde
mindst to meters afstand til andre personer på anlægget (spillerne
har særlige regler der kan læses senere hen)



Toiletter i klubhuset kan ikke benyttes, der henvises til cafeer i
nærområdet



B.93 anlæg må ikke bruges uden for de aftalte træningstider



B.93 Cafeen kan ikke benyttes, der henvises til cafeer i nærområdet



B.93 Klubhus er lukket for ikke ansatte af B.93



Kontakt med B.93 personale må ikke foregå fysisk, du bedes skrive
en mail til den segmentsansvarlige du vil i kontakt med. Møder skal
helst holdes digitalt med mindre B.93 ansvarlige bestemmer andet i
specifikke tilfælde

Spiller info


Har du symptomer på nogen form for sygdom der kunne minde om COVID-19 er det forbudt at
møde til træning. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/faq. Du bedes blive testet og hvis
test er positiv skal alle de spillere og trænere du har været til træning med kontaktes så alle kan
blive testet, og indtil tests er overstået er det forbudt at deltage til træning



Har du været i kontakt med en person der er testet positiv, er det forbudt at møde til træning
uden at have være testet selv også. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/faq



Du medbringer egen drikke dunk og må IKKE dele den med andre spillere



Spilleren klæder om hjemmefra eller efter afsluttet skole



Spilleren møder præcis til tiden og ikke før eller efter



Spilleren går i sin aftalte træningsgruppe og hilser på afstand til medspillere og træner



Man møder med hænder der er vaskede og/eller afsprittede



Sparkes en bold ud af det aftalte træningsareal må man ikke hente den, den skal sparkes tilbage
af andre eller hentes efter afsluttet træning



Spilleren må ikke røre bolden med hænderne (undtagen målmanden hvis han har handsker på)
før, under eller efter træning



Spilleren kommer til den valgte træningsbane ved at kigge på de kort der er vedhæftet dette
dokument senere hen, spilleren må IKKE komme ind via andre indgange og ikke forlade
anlægget via andre udgange



Alle spørgsmål til dette stilles til din træner

Træner info


Har du symptomer på nogen form for sygdom der kunne minde om COVID-19 er det forbudt at
møde til træning. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/faq. Du bedes blive testet og hvis
test er positiv skal alle de spillere og trænere du har været til træning med kontaktes så alle kan
blive testet, og indtil tests er overstået er det forbudt at deltage til træning



Har du været i kontakt med en person der er testet positiv, er det forbudt at møde til træning
uden at have være testet selv også. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/faq



Du medbringer egen drikke dunk og må IKKE dele den med andre



Træneren klæder om hjemmefra eller efter afsluttet skole



Træneren deler spillerne op i faste grupper til træningen som ikke må blandes under træningen
og må højst træne 9 spillere af gangen



Træneren skal sørge for at der mindst 10 minutters pause mellem træningsgrupper så spillerne fra
de forskellige grupper ikke kommer i kontakt med hinanden hvis gruppen er delt op i to eller flere
grupper der skal træne på samme areal



Kun trænerne skal hente udstyr/materialer og sørge for at udstyret bliver sat op til træning samt
lagt tilbage i opbevaringsrum



Trænerne skal efter hver træning sørge for at alt udstyr brugt bliver vasket ved klubhuset inden
det bliver lagt i opbevaring igen



Alle spørgsmål til dette stilles via mail til din segmentsansvarlig

Pårørende info


Forældre og andre pårørende må ikke befinde sig på B.93 anlæg til
træning



Forældre der er trænere eller som har en anden officiel funktion for
holdet må gerne være med til træning hvis de har aftalt dette med
trænerteamet



Er man kommet for at hente sit barn, gælder følgende:



- Fra U3 til U9 kan man hente sit barn ved træningsarealet men der skal
altid holdes to meters afstand til alle andre pårørende, børn, træner
mm



- Fra U10-U12 skal pårørende vente ved de designerede udgange og
sørge for at holde to meters afstand til alle andre pårørende, børn,
træner mm



- Fra U13+ skal spillerne møde de pårørende ved parkeringspladserne
ved klubhuset eller andet aftalt sted

Konsekvenser ved brud på
retningslinjer


Alle bøder udstedt af politi og/eller kommunale ansatte ved brud
på forsamlingsforbuddet er PERSONLIGE bøder, dette vil sige at
klubben hæfter IKKE for dem



Spillere der ikke overholder retningslinjer bliver sendt hjem og kan
ikke deltage til træning



Pårørende der ikke overholder retningslinjerne kan resultere i at
spilleren til de pårørende ikke må deltage til træning



I værste fald kan der falde sanktioner mod B.93 som vil give
dårligere betingelser til alle vores medlemmer, så vær fornuftig og
følg de anviste retningslinjer

Kort over B.93 anlæg med
indgange og udgange
•
•

•
•

•
•
•

Indgange/udgange til Kunst 1 og Kunst 2 er
ved porten ved K1-3
Indgangen/udgangen til Kunst 3 er ved
døren i hegnet ved siden af Kunst 3
Indgang/udgang til græsbanerne er ved
porten ved Græs G1-5M
Det sorte markeringer indikerer
optegningen af 5 mands baner som
træneren skal lave hvor der max kan være
9 spillere + 1 træner per 5 mands bane
Der skal altid laves mindst to meters
afstand mellem de optegnede baner
Information om spillerens træningstider skal
findes på kampklar
Baneplanen kan ses her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1io0RLBVacjymoUQGSC0Iv8aeZvhP6LW0wkyS0zglaY/edit#gid=
1365599672

Kort over Ryparken anlæg med
indgange og udgange
•
•
•
•

•
•
•

Indgange/udgange til Bane 1 og Bane 2 er
ved porten hvor 7M banen møder Bane 1
og 2
Indgangen/udgangen til Bane 3 er ved
den side hvor tennisbanerne møder Bane 3
Indgang/udgang til 7M er ved døren i
hegnet hvor 7M peger ud mod tennis
Det sorte markeringer indikerer
optegningen af 5 mands baner som
træneren skal lave hvor der max kan være
9 spillere + 1 træner per 5 mands bane
Der skal altid laves mindst to meters
afstand mellem de optegnede baner
Information om spillerens træningstider skal
findes på kampklar
Baneplanen kan ses her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1io0RLBVacjymoUQGSC0Iv8aeZvhP6LW0wkyS0zglaY/edit#gid=
1365599672

