
Corona-retningslinjer TS20: 

 

Generelle tiltag mod Covid-19: 

- Vi deler stævnet op i 3 mindre stævner: U12/U13, U14 og U16. Det gør vi for at overholde 

rigspolitiets vejledning om maksimalt 500 deltagere til arrangementer med stor 

adspredelse. 

 

- Forsamlingsforbuddet bliver fortsat på 100 personer, og det vil vi sørge for aldrig at 

overskride. Der gælder dog andre regler for siddende gæster til bespisning. 

 

- Alle hold får tildelt minimum et klasselokale, så holdene kan deles i overnatningshold på 

ca. 8 personer. Det er for at overholde kulturministeriets retningslinjer omkring 

overnatning i grupper. 

 

- Vi appellerer kraftigt til at hvert enkelt hold holder sig for sig selv. Det er en meget ærgerlig 

situation vi er i, men for at mindske risikoen for smitte, så er det helt essentielt at hvert 

enkelt hold passer sig selv i løbet af stævnet. Det vil sige at man enten opholder sig i sit 

soverum, er til kamp, er til spisning eller er udenfor helt væk fra anlægget.  

 

- Man kan tage på stranden eller spille minigolf ved Hussodde strand/camping. Det ligger 

kun 1,7 km væk fra Stensballeskolen.  

 

- Der vil være indsat ekstra hjælpere til Talentstævnet i år, for at sikre den nødvendige 

standard for Covid-19 til bespisning, overnatningslokalerne og på toiletterne. 

 

- Fælles præmieoverrækkelse er droppet i år. Det vil i stedet foregå straks efter de 

afgørende kampe for placeringerne 1.-4.  

 

- I tilfælde af kødannelse til måltiderne eller ved indtjekning, så skal alle grupper sørge for at 

holde god afstand til hinanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trænernes og ledernes opgave: 

- Medbringe en masse sprit til spillerne og lederne (også til egne bolde og materialer) 

 

- Læse disse corona-retningslinjerne grundigt igennem, og sørge for at spillerne er oplyst om 

de væsentligste ting. 

 

- Holde jer ajourført omkring de nyeste udsendelser på mail fra Talentstævnet. 

 

- Sørge for at rydde op og gøre rent efter sig selv, så vi gennem hele stævnet holder så høj 

en hygiejne, som muligt. 

 

- Gøre rent og spritte af efter jer selv efter badning og efter spisning. 

 

 

Kampe og baner: 

- DER MÅ ALDRIG VÆRE MERE END 100 SAMLET PÅ ET ANLÆG. 
 

- I skal derfor komme direkte til opvarmningen og forlade kampanlægget straks efter at jeres 
kamp er færdigspillet. Man må ikke opholde sig på kampanlægget, hvis ikke man skal spille 
eller er forælder til en der skal spille. 
 

- Der vil være repræsentanter fra Talentstævnet til stede (en corona-vagt), for at sørge for at 
forsamlingsforbuddet aldrig overskrides.  
 

- Der vil blive lavet særlige afmærkninger for tydelig baneadskillelse. Der vil desuden blive 
lavet to særlige afmærkninger i tilknytning til kampbanen, der tydeligt viser, hvor trænere 
og udskiftere skal opholde sig. 
 

- Der er ingen hilsepligt før eller efter kamp.  
 

- Alle hold bedes selv medbringe bolde, kegler og andre materialer til opvarmning, så 
holdene selv kan spritte det af efter brug. Dommerne spritter bolden af imellem hver 
kamp. 
 

- Så vidt det er muligt bedes alle hold selv medbringe et udebanesæt (evt bare bede 
spillerne om at tage en t-shirt med i en anden farve end holdets hovedfarve), så I kan spille 
i det i tilfælde af samme trøjefarve. Det vil også være muligt at låne veste, men de skal 
vaskes efter kampen, så vi ønsker at minimere brugen af veste så meget som muligt. 
 

- Hver spiller skal have egen drikkedunk med, som kun bruges af den spiller.  
 

- Alle spillere og trænere skal have sprittet hænder af inden kampen. 
 



 
Forældre og andre gæster: 
 

- Forældre og andre gæster bedes venligst udelukkende komme til kampene for eget hold. I 
lighed med spillerne bedes alle forældre ankomme op til kampstart og forlade anlægget 
straks efter. 
 

- Alle tilskuere skal helst være siddende med 1 m afstand. Af den grund opfordrer vi alle 
forældre til at medbringe en camping til kampene. 
 

- Imellem kampene bedes forældre at holde sig væk fra anlæggene og skolen/institution, så 
vi hele tiden begrænser det samlede antal besøgende så vidt som muligt. 
 

- Det vil som forældre være muligt at købe en madbillet ved indgangen til de enkelte skoler, 
hvis der er kapacitet til det, og vi kan sikre at corona-retningslinjerne overholdes til punkt 
og prikke. Med andre ord er forældre sidst i køen. 
 

 

Transport: 

- Alle skal have en siddeplads både i toget og i bussen. 

 

- De enkelte hold skal bære mundbind under transporten til og fra stævnet. 

 

- Vi opfordrer også til at alle bærer mundbind i shuttlebusserne for U14 og U16’s 

vedkommende. I bedes selv medbringe mundbind til dette formål. 

 

Omklædning/bad: 

- Når man er færdig med at gå i bad/klæde om, skal holdet sørge for at overfladerne 

sprittes af. Sprit vil være tilgængeligt i omklædningsrummene.  

 

- Omklædning og bad må gerne foregå i et pænt tempo, så det ikke bliver fyldt med piger 

hele tiden. 

 

- Man går i bad holdvis, og venter udenfor, indtil der er et omklædningsrum ledigt, hvis det 

er optaget 

 

- Der skal være en træner/leder til stede ved badning, som sørger for at alle tre 

ovenstående punkter overholdes.  

 

 



Overnatning: 

- Ifølge retningslinjerne må ca. 8 personer overnatte sammen i et lokale. Derfor har hver 
klub fået tildelt minimum 2 overnatningslokaler.  
 

- Luftmadrasserne skal placeres med min. 1 meters afstand fra næsetip til næsetip.  
 

- Vi opfordrer derfor til at alle tager enkeltmandsmadrasser med og at hver anden skal sove 
med hovedet i den ene retning, og hver anden med hovedet i den andet retning, så der 
ikke er problemer med ud- og indånding, og at vi sikrer så god adspredelse i lokalet som 
muligt. 
 

- Vi opfordrer til at lufte ud i overnatningslokaler flere gange om dagen.  
 

- Man må GERNE opholde sig flere end 8 i et enkelt lokale i løbet af dagen, hvis alle er 
siddende. Når der skal soves, skal holdet dog fordeles i lokalerne, så der er ca. 8 i hver. 

 
 
 
Måltiderne:  

- Alle skal vaske og spritte hænder inden de går ind til madområderne. 
 

- Holdets ledere vil være behjælpelig med at fordele maden til sit eget hold, således vil vi 
begrænse berøring af service. 
 

- Alle hjælpere vil bære mundbind og handsker omkring maden. 
 

- Spiseområdet skal forlades lige så snart man er færdig med at spise.  
 

- Når man forlader sit bord skal bord og stole sprittes af. Der vil være vand og sprit til 
rådighed i madområdet. Her skal lederne hjælpe med at det bliver gjort ordentligt. 
 

- Ved ventetid i forbindelse med maden skal alle sørge for at holde afstand til hinanden. 
Minimum 1 meter.  
 

- Det vil som forældre være muligt at købe en madbillet ved indgangen til de enkelte skoler, 
hvis der er kapacitet til det, og vi kan sikre at Corona-retningslinjerne overholdes til punkt 
og prikke. Med andre ord er forældre sidst i køen. 
 

- Der vil være tydelige skilte og Corona-vejledninger til måltiderne. 
 

 

 



 

SYMPTOMER? BLIV HJEMME! 

Føler du dig utilpas i dagene op til stævnet, så bedes du blive hjemme. Det gælder også hvis du har 

været i kontakt med en person, der er testet positiv. 

 

Hvis du får symptomer på Covid-19 under stævnet, så bedes du straks tage hjem og undgå kontakt 

med andre. Hvis der er problemer med hjemtransporten, vil vi stævnekontoret være behjælpelig 

med at løse det. Under alle omstændigheder vil vi gerne høre fra jer i tilfælde af, at nogen tager 

hjem på grund af symptomer på Covid-19. 

 

Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at Dansk Idrætsforbund har en rejseforsikring, som 

man automatisk er støttet af, hvis man er medlem af en forening. Her kan man få refunderet 

pengene for afbud ved fremvisning af en lægeerklæring. 

 

 

Alle de nyeste tiltag står i kursiv, så I kan se hvad der er nyt siden de første Corona-retningslinjer 

blev sendt ud.  


