
 

 

Retningslinjer for afholdelse af udendørs træning i LGV i perioden 27. april – 10. maj. 

Udgivet: 23. april 2020. 

Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen, og de tager udgangspunkt i anbefalingerne fra 

sundhedsmyndighederne, DIF/DGI og Volleyball Danmark. Retningslinjerne vil senere blive opdateret i forhold til 

perioden 11. maj og fremefter. 

Det er frivilligt om klubbens trænere vil stille sig selv til rådighed og tilbyde træning i perioden 27. april til 10. maj. 

Det skal understreges, at man som spiller ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg. Det skal 

ligeledes understreges, at hvis man som træner eller spiller deltager i træningen, så er man forpligtet til at følge 

retningslinjerne. 

RETNINGSLINJER 

1. Det er på ingen måde tilladt at komme til træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være 

symptomfri i 48 timer inden træning kan genoptages. 

2. En træningsgruppe kan højest bestå af 8 spillere og en træner per bane. 

3. Alle skal til enhver tid i løbet af træningen sørge for at holde sig på en afstand af minimum 2 meter til de 

andre i træningsgruppen. Det betyder helt specifikt, at blokader ikke er tilladt. 

4. Træningsgruppen skal underinddeles i delgrupper á 2 spillere. Afstandskravet på 2 meter gælder ikke for 

de 2 spillere, der er i samme delgruppe, men de skal sørge for at have så lidt tæt kontakt som muligt. 

5. En træningsgruppe på 8 spillere består af de samme 8 spillere uge efter uge. Delgrupperne på 2 spillere er 

ligeledes de samme uge efter uge. 

6. Hvis man ikke har været til træning i 14 dage uden at have været syg, så kan man skifte træningsgruppe 

eller delgruppe. 

7. Der må højest være 2 spillere på hver banehalvdel, når der spilles kamp. 

8. Før træning skal alle vaske hænder og afspritte hænderne. 

9. Spillernes tasker og andet udstyr holdes adskilt med god afstand mellem tingene ved banen, gerne 

minimum 2 meter. 

10. Alle spillere skal medbringe egen håndsprit. 

11. Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum 

hvert 15. minut og ved hver naturlige pause). 

12. Det anbefales, at hver træningsgruppe anvender egne bolde. Efter endt træning rengøres alle bolde med 

vand/sæbe eller sprit. 

13. Anvendes mobile græsnet i forbindelse med træningen, så bruger træningsgruppen det samme græsnet 

fra gang til gang. 

14. Deltager flere træningsgrupper på arealet ved Engelsborghallen, så må grupperne ikke komme nær 

hinanden. Dette sikres ved, at banerne/træningsområdet stilles op med minimum 20 meters afstand og 

gerne mere. Evt. indtrængende bolde sparkes med fødderne tilbage til den anden træningsgruppe og 

berøres under ingen omstændigheder med hænderne.  

Vær opmærksom på, at andre sportsgrene og almindelige borgere også har ret til at anvende græsarealet 

efter først-til-mølle-princippet. 

15. Trænerne må på ingen måde deltage i boldspil eller berøre boldene eller net. 

16. Trænerne holder sig til enhver tid på minimum 3 meters afstand af alle spillere. 

17. En træner må gerne coache flere træningsgrupper i samme tidsrum. 

Den kontrollerede åbning kommer kun til at gælde 6. klasser og opefter. Kidsspillerne vil ikke få tildelt træningstider 

i denne omgang. Dette sker på baggrund af, at 0.-5. klasserne har daglig skolegang, og denne åbning af udendørs 

volleyball træning primært er af en social karakter for at give de unge og voksne mulighed for at mødes og 

mulighed for at få rørt sig. 

Med venlig hilsen 

LGVs bestyrelse 


