
RETNINGSLINJER – Fodbold (Brande IF åbner 18. maj) 
 

Herunder kan ses de generelle retningslinjer for opstarten af fodbolden i Brande IF. Vi åbner stille og 

roligt op – ikke med kampe, men med træning, hvor det nu er tilladt at komme i nærkontakt – såfremt 

man begrænser dette. Fodbolden er ikke som da vi stoppede, men vi glæder os bare til at komme på 

græs – selvom det er en ny form. 

Vi håber at alle vil være med til løse de udfordringer dette giver – for sammen bekæmper vi Corona, 

men sammen åbner vi fodbolden på forsvarlig vis i Brande IF. 

 

FOR ALLE - Generelle retningslinjer: 

 Fodbold bliver i en periode med begrænset kropskontakt – så der bliver ikke spillet turneringskampe – 

og heller ikke direkte kampe til træning. Man må gerne have kropskontakt, men det bør begrænses. 

 DBU og FCM udsender inspiration til øvelser, som bygger på retningslinjerne fra DBU/Myndighederne. 

 Alle møder omklædte til træning da klubhuset ikke er åben – og Brande IF opfordrer til at spillerne 

møder direkte ved træningsbanen. 

 Man træner i den samme gruppe gennem hele træningen – man må ikke flytte rundt i grupperne. 

Dette gælder også målmænd, der er udtaget til målmandstræning – de må efterfølgende ikke gå ind i 

andre grupper. Det er dog tilladt at bytte gruppe mellem træningerne (eks.: en gruppe mandag og en 

anden onsdag) 

 Kun træneren må hente bolde og kegler i klubhuset/boldrummet – ADGANG FORBUDT for andre. 

 Ingen overtræksveste eller drikkedunke (spillerne skal selv medbringe en dunk) 

 Der SKAL være 1 træner pr. gruppe – og en træner kan ikke styre to grupper. 

 Kun træneren må flytte mål og kegler 

 Kun målmanden må tage med hænderne – og skal have egne hansker på (må ikke give dem til andre). 

Dog er det tilladt for spillere at tage indkast, men man skal ikke gå rundt med bolden i hænderne. 

 Træneren sætter bolde/kegler retur – I skal ikke vaske dem af (det ordner Brande IF for jer) 

 Forældre må ikke opholde sig ved banerne, da vi så risikerer at overskride forsamlingsantallet (10 

personer). Derfor opfordrer vi til af børnene selv kommer ud til banerne. 

 

Bolde og materialer: 

 Alle afdelinger har fået enten deres egen ”skraldespand” eller boldskab i boldrummet. 

 Der er 18 bolde og 1 sæt kegletoppe til hver afdeling 

 Alle veste er fjernet i spandene – og man må i første omgang ikke benytte vestene. 

 Der er kommet låse på alle rum – og koden udsendes inden opstart. 

 I skal ikke vaske/spritte materialer af – det ordner vi (Brande IF) for jer. I skal blot samle alle bolde og 

kegler og sætte dem i ”spraldespandene”, så vasker vi dem inden brug igen. 

 Når vi kommer over Corona – og tingene blive normale, så skal man stadig ikke dele bolde med andre. 



Klubhuset: 

 Klubhuset vil stadig være lukket, så der er ikke mulighed for at klæde om eller gå i bad. 

 Cafeteriaet er også lukket ned. 

 De afdelinger, der har bolde i skabe i boldrummet skal hente deres kegler i skabene ovenpå. De har 

naturligvis adgang til klubhuset, men skal sørge for at man ikke opholder sig i længere tid herinde. 

 

 

Ankomst og afgang fra Brande Stadion: 

 Vi forsøger at lave træningen sådan at flere af spillerne kan køre/cykle direkte til træningsbanen eller i 

nærheden. 

 Vi opfordrer til at ALLE ikke parkerer deres cykler ved klubhuset, da det vil blive en flaskehals. 

 Forældre kan benytte P-pladsen til en drop-off zone. 

 Man må ikke ankomme eller forlade Stadion i grupper. 

 

Banestørrelser: 

 På en 11-mandsbane må der være 10 personer (9 spillere + 1 træner) 

 På en 8-mandsbane må der være 10 personer (9 spillere + 1 træner) 

 På en 5-mandsbane må der være 10 personer (9 spillere + 1 træner) 

 Alle baner skal være tydeligt markeret (med kridt) og derfor er det vigtigt at man benytter de tildelte 

baner – og ikke selv tager andre. 

 Generelt ved vi godt at de ikke er optimalt og man måske ikke har fået den bane man allerhelst ønsker 

sig i hele verdenen. Men vi har prioriteter at få så mange i gang – og derfor er anlægget fuld booket. 

Håber på forståelse og at vi bare gerne vil i gang, så må vi kigge på evt. udfordringer løbende. 

 

Styring af antallet af spillere: 

 De fleste afdelinger benytter KampKlar – og vi vil opfordre til at I benytter dette til ”Corona-Fodbold”. 

 Så kan spillerne melde sig til træning, så man som træner ved hvor mange og hvem der kommer. 

 Hvis man er 9 spillere kan man nøjes med 1 bane, men er man 10 spillere skal man dele dem på 2 

baner. Og der må ikke være flere grupper end der trænere til… 

 Vi kan risikerer at der ikke er plads til at alle kan komme pga. vi så vil være for mange spillere. Det er 

naturligvis mega ærgerligt, men vi MÅ IKKE være for mange pga. forsamlingsforbuddet.  

 Vi SKAL derfor pointerer at man max. må være 9 spillere og 1 træner på en bane. Hvis I er flere og det 

giver udfordringer – så meldt hurtigt tilbage så vi kan finde en løsning. 

 For at kunne identificerer evt. smitte – holder trænerne mandtal med de fremmødte. I boldrummet vil 

der være sedler, hvor man udfylder flg.: Dato, Afdeling, Spillernes navne, Trænernes navne og Gruppe. 



(Gruppe er hvis man er over 10 personer – så inddeles de i Gruppe A og Gruppe B mm.). Sedlen kan 

udfyldes før eller efter træning – og lægger i postkassen i boldrummet. 

 

 

Kontingent: 

 Klubben har besluttet at sætte kontingentet til et symbolsk beløb – og man kan ikke træne med mindre 

man har betalt kontingent. 

 Alle afdelinger oprettes i Conventus og der betales via hjemmesiden – www.brande-if.dk (bliv medlem) 

 Beløbet for foråret bliver kr. 125,- for alle – og det er for at være medlem af Brande IF. 

 

Kommunikation og spørgsmål: 

 Hvis der opstår spørgsmål er i meget velkomne til at skrive eller ringe, så vil vi forsøge at besvare på 

bedste vis. 

 Der er meget der er kaos, så det er ikke sikkert at vi kan svare med det sammen. 

 Som tidligere nævnt følger vi og DBU de udsendte retningslinjer. 

 

 

 

På Bestyrelsens vegne – Brande d. 16. maj 2020: 

Lars Schmidt Hansen, Birgitte Sørensen, Christoffer Harrild Nielsen, Marco Jørgensen, Ole Radoor, Lars 

Antonsen, Martin Bjærre, Anette Pedersen og Michael Koch. 

 

 

 

http://www.brande-if.dk/

