
 
 Kære atleter og forældre,  
I takt med at samfundet generelt er i gang med at åbne op igen, så har vi besluttet ligeledes at starte 
atletiktræningen op igen fra i morgen mandag den 25. maj. De normale træningstidspunkter er gældende dvs.:  
- Det yngste hold mandag og onsdag fra kl. 16.00 til 17.30  

- Det ældste hold mandag og onsdag fra kl. 17.00 til 19.00  

- Løbetræning for de ældste lørdag fra kl. 10.00 til 12.00  

- Masters mandag og onsdag fra kl. 17.00 til 19.00  
 
På det yngste hold er der nogle af jer, som er fyldt eller fylder 12 år i år. Hvis I gerne vil rykke op på det ældste 
ungdomshold, så må I gerne det, men det er ikke et krav. Dem der gerne vil rykke op, skal således møde kl. 
17.00.  
I forbindelse med genåbningen af træningen, er der dog en række nye retningslinjer, som vi skal være 
opmærksomme på. Dette gælder både for ankomst og afgang til og fra stadion, samt for den egentlige træning. 
I denne fase af genåbningen gælder det for alle brugere af stadion, at forældre ikke må opholde sig på 
stadionområdet. Der er derfor oprettet en såkaldt Kys-og-Kør zone på grusbanen, hvor forældre skal sætte 
deres børn af og hente dem igen. Følgende adgangsforhold gør sig gældende (se ligeledes det vedhæftede 
oversigtsbillede):  
- For biler er der kun indkørsel ved den sydlige port til grusbanen (ved kasteburet). På grusbanen er der 
markeret nogle båse, hvilke man kører frem til og sætter sit barn af. Herefter kører man ud ad porten tættest 
ved cykelparkeringen, og fortsætter til venstre ud på Selskovvej. Masters og trænere kan parkere på grusbanen 
i den modsatte ende i forhold til kasteburet.  

- Cyklende og gående kan benytte den normale adgangsvej til stadion fra Selskovvej, og den asfalterede P-plads 
vil være forbeholdt cykler (dog med undtagelse af privat trafik til beboeren i Selskovvej 76).  
 
Når man er blevet sat af eller har parkeret sin cykel, går man direkte ind på atletikbanen gennem tunnelen. 
Inde på banen vil undertegnede stå og tage imod ungdomsholdene. Baseret på antallet af fremmødte vil I blive 
delt op i mindre grupper. For Masters gælder det, at man går over til løbebanen ud for redskabsrummet. Hvis I 
kan nå det, må ungdommerne meget gerne skrive tilbage til undertegnede nrs800@hotmail.com om I kommer 
til træningen. Så ved jeg nogenlunde, hvor mange vi kan forvente på stadion. For Masters gælder det, at I giver 
Dorte besked.  
På vej fra parkeringen til atletikbanen samt inde på banen er det vigtigt, at vi overholder de nedenstående 
retningslinjer, som Dansk Atletik har opsat i samarbejde med sundhedsmyndighederne og de to 
idrætsorganisationer DIF og DGI:  
- At man holder afstand og begrænser fysisk kontakt  

- At man har stor fokus på håndhygiejne  

- At man ikke hoster eller nyser på andre  

- At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer  

- At man deler atleterne op i mindre grupper, så man maks. er 10 inkl. træneren, og at der maks. er 6 grupper 
på stadion ad gangen – heraf maks. 3 grupper på løbebanen ad gangen  

- At hver gruppe har en base på stadion, og der er behørig afstand mellem grupperne  
 



 
- At løbeaktivitet på stadion bør være ”ensrettet” i almindelig løberetning. Og længerevarende løb (over 2.000 
m) bør ikke laves på et stadion, men flyttes til andre og mere åbne områder  

- Ved anvendelse af områder til spring- og kastetræning, bør der i udgangspunktet ikke være flere grupperinger 
i gang samtidig  

- Ved anvendelse af redskaber (spyd, diskos, kugler) skal foregå ved en personlig anvendelse af samme redskab 
under hele træningen, og dette skal rengøres før og efter træning med håndsprit eller anden relevant 
rengøringsmiddel  

- Ved anvendelse af rekvisitter (hække, river, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige 
berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøres) rengøres før og efter træning 
med håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøres de af flere under en træning, skal de rengøres 
løbende under træningen  
 
Hvis I har brug for vand under træningen, så medbring en vandflaske, der er tydeligt markeret med jeres navn, 
og lad ikke andre drikke af flasken. Medbring ligeledes gerne håndsprit, således I kan afspritte jeres hænder før 
og efter træning.  
Klubhus og toiletter er aflåste og kan ikke benyttes, så sørg for at være omklædte og have været på toilettet 
inden i kommer til stadion.  
Når træningen er færdig, skal I gå direkte til jeres cykler eller til grusbanen, hvor jeres forældre henter jer, eller 
hvor trænere eller Masters har deres biler parkeret.  
Det er op til trænerne, at sørge for at reglerne bliver efterlevet, men det vil være godt, hvis I alle hjælper til 
med, på en god og ordentlig måde, at huske hinanden på reglerne. Lad os alle tage et ansvar for både os selv og 
hinanden, så skal vi nok få en god gang træning ud af det, på trods af de begrænsninger, som Coronaen giver 
os.  
Hvis I har spørgsmål så kontakt mig endelig på nrs800@hotmail.com eller mobil 53 65 86 45.  
Jeg glæder mig til at vi ses på stadion!  
Med venlig hilsen  
Nicolaj 

 



 


