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Retningslinjer for trening amerikansk fotball aldersgruppen 
0 til og med 19 år. 

 Fra og med 1. juni åpnes det opp for mer normal trening for aldersgruppen 0 til og med 19 år. Det 
åpnes opp for kontakt innenfor 1 meter, men med følgende retningslinjer og begrensninger:  
 Faste grupper a maksimum 20 personer inkludert en trener (gruppeleder).  
 Unngå unødvendig nærkontakt. High five’s, hand shake m.m. skal ikke gjøres.  
 1 meters avstand gjelder til enhver tid utenom treningsøvelsene.  
 Trenere skal holde minimum 1 meters avstand til spillere og andre trenere til enhver tid.  
 Begrense kontakt mellom alle 20 medlemmer i en gruppe. Oklahoma drills, board drills og 

andre lignende øvelser hvor det er mye tett vedvarende kontakt, bør ikke gjennomføres.  
 Det kan arrangeres klubbinterne scrimmages utover en treningsgruppe, men det 

understrekes at INGEN aktivitet på tvers av klubb godkjennes og at det kun skal være maks 
20 personer involvert i aktiviteten. 

 Foreldre og foresatt kan ikke overvære trening. De kan kun levere og hente.  

 Videre åpnes det opp for bruk av personlig utstyr som hjelm, skulderpads og tannbeskytter, men 
med følgende retningslinjer:  
 Hjelm og tannbeskytter skal beholdes på under hele treningen.  
 Man må umiddelbart vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere med håndsprit etter 

man har tatt utstyret på seg. Man kan ikke ta på felles utstyr, inkludert ball, før man har 
vasket/desinfisert hendene.  

 Må hjelm og tannbeskytter tas av kan man ikke berøre fellesutstyr før man har desinfisert 
hendene enten med vann og såpe eller med håndsprit. 

 Låneutstyr kan ikke benyttes, med mindre spilleren kan benytte utstyret og beholde det frem 
til pandemien er over. Låneutstyret må være vasket med såpe og vann før spilleren kan ta 
utstyret i bruk. Har en spiller låneutstyr som vedkommende har hatt i sin besittelse siden før 
1. mars, og som kun vedkommende har brukt, kan dette benyttes.  
 

 Men selv om det er nå åpnet opp mye for denne aldersgruppen gjelder fortsatt mange av de 
tidligere reglene. Det er nå enda viktigere å overholde disse for å minske smittespredningen, og 
for å sørge for at det er trygt å utøve idrett.  
 Følg alltid nasjonale og regionale/kommunale helsemyndigheters og Idrettsforbundets 

retningslinjer og anbefalinger. Bruk sikre kilder til informasjon og sjekk helsenorge.no og 
idrettsforbundet.no 

 Det er klubbens ansvar å tilrettelegge for at smittevernreglene overholdes. 
 Klubben skal sørge for at aktiviteten dere tilbyr og arrangeres gjennomføres på en trygg og 

sikker måte. Dere må informere og rettlede trenere og lagledere, sørge for at de har 
kunnskap og informasjon for at de skal kunne gjennomføre treningene sikkert og etter 
gjeldende retningslinjer.  

 Det skal være minimum 1 ansvarlig person til stede pr. trening. Dette kan være 
gruppelederen. Vedkommende har ansvar for å ha full oversikt med navn på samtlige (alle 
grupper) som deltar på treningen, slik at man ved smitte kan enkelt spore og varsle, og har 
ansvaret for at smittevernreglene overholdes til enhver tid. Listen med deltagere skal lagres. 
Man må også ha tilgang til på kontaktinformasjon på alle som deltar på treningen.   
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 Flere grupper kan trene sammen på en full fotballbane, men minimum 1 meters avstand må 
opprettholdes mellom gruppene. Trener flere grupper på samme bane skal man fysisk merke 
opp inndeling på banen. 

 Muligheter for god håndhygiene er viktig. Dvs. tilgang til og bruk av vask, såpe og tørkepapir, 
eller håndsprit.  

 Hvis felles utstyr skal benyttes så må det tilrettelegges for vask av utstyret, før og etter 
trening. Benytter flere grupper samme utstyr bør dette vaskes før ny gruppe kan benytte 
utstyret.  

 Garderober kan ikke benyttes til å skifte, dusje, o.l., men det må være tilgang til vask, 
håndsåpe, tørkepapir (engangs) og håndsprit. Dere har ansvar for at vask av fellesarealer og 
berøringsflater etter trening/bruk gjennomføres, slik at god hygiene og renhold 
opprettholdes. 

 Ikke spytt på banen, unngå å berøre ansiktet så mye man kan, og host i armkroken.  
 Det åpnes ikke opp for arrangement utover treninger eller lagmøter. Treninger og samlinger 

på tvers av klubber godkjennes ikke.  
 Klubber skal oppfordre sine spillere og trenere til å ikke benytte kollektiv transport.  
 Personer som er smittet av Covid-19, sitter i karantene, har symptomer på luftveisinfeksjon, 

viser tegn på sykdom, eller ikke følger de instruksjonene klubben gir for utøvelse av 
aktiviteten, får ikke delta på trening. Dette gjelder også for trenere.  

 Styrkerom kan ikke benyttes. Disse skal holdes avstengt inntil videre. 

 



 
 

«TO DO» FØR TRENING STARTES OPP MED OPPDATERTE SMITTEVERNREGLER: 

1. Utarbeide enkle planer. Her kan man samarbeide med andre IL, eier av hall/treningsanlegg, m.fl. 

Se "Ved oppstått sykdom under aktivitet" under kap.2.4 i veilederen «Smittevern for idrett», og lag 

beredskapsplan. TIPS: Avsnittet nevnt over har en god beskrivelse av en enkel plan – klipp, lim, tilpass. 

Se "Godt renhold" under kap.2.3 i veilederen «Smittevern for idrett», og lag rengjøringsplan for lokale 

og evt. utstyr. TIPS: lag en oversikt over områder som brukes ved trening, håndvask, ankomst/avreise, 

og evt. utstyr. Da er det enkelt å sette opp vaskelister for avkryssing ved gjennomført renhold. 

Planer for gjennomføring av trening – inkludert ankomst/avreise, pauser, håndvask, kø, m.m. 

- Forsøke å begrense antallet frivillige/instruktører o.l., men pass på at det er nok ansvarlige personer 

til stede for å gjennomføre aktivitet i henhold til retningslinjene. 

- Sikre at treningsarealet er stort nok for ønsket antall mennesker i henhold til retningslinjer. 

- Vurder oppmerking for å sikre avstand og god menneskeflyt i områder der det kan oppstå trengsel. 

TIPS: bruk samme oversikten over områder som til rengjøringsplanen. Tiltak som oppmerking av kø, 

enkelte dører kun for inn og ut, sperre opp dører, osv. kan vurderes. 

- Vurder å sette ulike steder og presise tider for ankomst/avreise. Unngå samling før/etter trening. 

- Planlegg for kø og tilgang til håndvask, der det er mulig. Kan man sperre opp dører? Ha håndvask i 

garderober med ulik inn- og utgang? Planlegg håndspritstasjoner der håndvask ikke er tilgjengelig. 

2. Få informasjon ut til ledere/instruktører/frivillige – for eksempel på mail, nettside, facebook, og/eller 

digitalt informasjonsmøte. 

Gjeldende smitteverntiltak – NAIFs idrettsspesifikke koronavettregler. 

Alle skal også ha lest den generelle veilederen. 

Krav om oppmøtelister med alle deltagere for alle treninger. 

3. Få informasjon ut til utøvere/foreldre – for eksempel på mail, nettside, facebook, og/eller digitalt 

informasjonsmøte.  

Gjeldende smitteverntiltak – NAIFs idrettsspesifikke koronavettregler er tilstrekkelig. 

Informere om rutiner for oppmøte/avreise, presise tider, og andre praktiske ting. 

Anbefale begrenset bruk av offentlig kommunikasjon til/fra trening, og at reise utenfor bostedsregionen 

fremdeles er frarådet. 

Begrense antall ledsagere/informere om lukkede treninger inntil videre. 

4. Pass på at det er ansvarlige til stede under treninger. Ansvaret for disse punktene kan samles hos en 

person, eller fordeles på flere, avhengig av hva som fungerer best for dere. Ansvarlig(e) person(er) må 

være kjent med den generelle veilederen og NAIFs koronavettregler. 

Sikre at smittevernregler følges – avstand, ikke nærkontakt, håndvask, m.m. 

Sikre påfyll av såpe og tørkepapir ved alle håndvaskstasjoner og toaletter. 

Sikre påfyll av håndsprit e.l. der håndvask ikke er lett tilgjengelig. 

Sikre ivaretakelse av beredskapsplanen (se punkt 1). 

Sikre ivaretakelse av rengjøringsplanene for lokale og utstyr (se punkt 1). 

5. Legg til rette for det praktiske. 

Printe og henge opp NAIFs koronavettregler, og FHI sin plakat om smitteforebyggende vaner. 

Ordne nødvendig innkjøp: 

- Håndsåpe og tørkepapir – 20 sekunder håndvask med såpe og vann er tilstrekkelig. 

- Håndsprit, om nødvendig – kan blant annet kjøpes på Apotek1 og Jernia. 

- Rengjøringsmidler – vask av overflater og utstyr kan gjøres med såpe og vann. 

Gjøre klart lokalet i henhold til planen – avsperringer, merking, håndspritstasjoner, osv. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://amerikanskeidretter.no/forbund/dokumentarkiv/coronavirus-nyheter-og-informasjon/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://amerikanskeidretter.no/forbund/dokumentarkiv/coronavirus-nyheter-og-informasjon/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://amerikanskeidretter.no/forbund/dokumentarkiv/coronavirus-nyheter-og-informasjon/
https://amerikanskeidretter.no/forbund/dokumentarkiv/coronavirus-nyheter-og-informasjon/
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte


Vaner som 
forebygger smitte

Papirlommetørkle
foran munn og nese beskytter andre når du 
hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter 
bruk. Vask så hendene.

Bruk albukroken
når du må hoste eller nyse og ikke har 

papirlommetørkle tilgjengelig.

Vask hendene
ofte og grundig, spesielt når du har 
vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
med alkoholholdige midler er et godt 

alternativ når håndvask ikke er 
mulig, for eksempel på reise.
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