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Corona treningsregler Gjerpen IF 
Oppdatert 21. april 2020 

 

Covid 19 virus overføres som oftest på 3 måter: Gjennom luften ved: nysing, hosting, tung 
pust ol. Ved direkte fysisk kontakt: Ved at personer tar på hverandre. Ved indirekte kontakt: 
Viruset kan overføres ved å ta på gjenstander eller kontaktflater ol. (Baller, kjegler, klær ol.)  
 
Gjelden koronaregler ved trening på Gjerpen Aktivitetspark er utarbeidet av Gjerpen IF i 
samråd med Skien kommune. Skien kommune har ikke forbud mot organisert trening 
forutsatt at disse reglene følges. 
 
Angitte regler vil være gjenstand for løpende revisjon, slik de er i tråd med myndighetens 
og NIF sine regler om bruk av idrettsanlegg. 
 
Gjerpen IF innfører derfor følgende regler for alle sine lag og grupper: 
 
 
Generelle regler: 
 

1. All trening er frivillig  
 

2. Alle med minste tegn til symptomer (feber, tungpust, hoste, rennende nese, 
nedsatt almenntilstand, sår hals) må holde seg borte fra trening, dette gjelder 
også ved symptomer hos familiemedlemmer. 

 
3. All trening skal foregå utendørs, Gjerpenhuset inkl. garderober og toaletter er 

stengt – og kan IKKE benyttes 
 
4. Det skal organiseres i grupper på max 5, - 4 der det er behov for instruktør i 

gruppa. Tilstrebe samme gruppeinndeling gjennom økta. 
 
5. Organisert aktivitet skal være avtalt med klubben (Gjerpen IF) på forhånd. 
 
6. Gruppenes treningsareal skal være tydelig merket 
 
7. Minimum 2 meter avstand mellom hver person (Gjerne mer) 
 
8. Håndsprit (Antibac el. tilsv.) skal være tilgjengelig 

 
9. Det skal ikke samles folk i grupper på mer enn 5 personer på oppholds-plasser i 

anlegget. Dette gjelder både spillere, trener og forelder/foresatte. (NB Husk 
avstand) 
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10. Kun egne drikkeflasker skal benyttes, viktig at disse ligger spredd så de ikke blir 
et samlingspunkt eller kan blandes. (Ta med rikelig med vann, det er ikke vann 
tilgjengelig i Aktivitetsparken). 

 
11. Alle vannkraner er stengt og skal ikke berøres. 
 
12. Alle lag og grupper skal respektere retningslinjene fra Helsedirektoratet som er 

gitt for gjennomføring av idrettsaktivitet. 

 
Regler for ankomst og avreise fra Aktivitetsparken 
 
Hvert lag sørger for at en voksen er til stede på p-plass for å veilede med hensyn til at 
barn, ungdom og voksen holder avstand ved inn- utreise fra anlegget vårt. Prøv å unngå 
samkjøring til og fra trening. 
 
13. Ankomst med bil: HÅNDBALL: Parker på øverste parkeringsplass. FOTBALL: 

Parker ved ungdomsskolen.  Det skal være god avstand mellom parkerte biler, 
og ankommer flere samtidig, vis hensyn, slik at ikke ALLE går ut av bil og til 
anvist bane samtidig 

 
14. Ankomst med sykkel: Håndball kommer inn ved Gjerpenhuset, Fotball kommer 

inn ved ungdomsskolen. En og en setter sykkel på anvist plass (sykkelstativ) En 
voksen påser at dette skjer i ordnede former, hvor avstand til hverandre er det 
viktigste  

 
15. Avreise: Samme som ved adkomst. Gå direkte til den bilen du kom med, blir 

hentet av. Bilene skal stå på øverste parkering med god avstand. For syklende, 
en og en henter ut sykkelen sin. 

 
16. Viktig å unngå samling ifm. oppstart av økt, -deltagere må umiddelbart sendes i 

grupper på hvert sitt område 
 
Fotball spesifikke regler: 
 

17. Ballaktivitet er tillatt innenfor retningslinjer gitt av NFF. Ved bruk av utstyr skal 
dette være personlig. Bruk av utstyr bør minimeres. Ikke del eget utstyr eller lån 
utstyr av andre. 

 
18. Kjegler og annet utsyr som benyttes skal handteres av en og samme person 

gjennom hele aktiviteten.. 
 
19. Unngå heading og ikke ta på ballen med hendene 

 
20. Det er ikke tillat med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen 
 
21. Husk; Ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter 

bruk. 
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Håndball spesifikke regler: 
 

22. Spond skal benyttes for å kunne forutse størrelsen på treningsgruppen 
 

23. Kjegler og annet utsyr som benyttes skal handteres av en og samme person 
gjennom hele aktiviteten.. 

 
24. Ballaktivitet er forbudt!  Ved bruk av utstyr skal dette være personlig. Bruk av 

utstyr bør minimeres. Ikke del eget utstyr eller lån utstyr av andre. 
 

25. Aktiviteter med fysisk nærkontakt er ikke tillatt 
 
 

NB! 
 

Alle deltagere som ikke følger reglene, skal bortvises fra aktiviteten 
 

 

 
 
 


