
 

Retningslinjer for trening i Moss IL 

Oppdatert 8. mai 2020 

 

Norges idrettsforbund (NIF) og Norges friidrettsforbund (NIFF) har laget et skriv med kjøreregler for 

organisert trening i perioden med begrensninger grunnet Covid-19. 

Moss IL forplikter seg på lik linje med alle landets idrettslag til å følge de retningslinjene som til 

enhver tid er gjeldende. Disse retningslinjene er stadig i endring, og siste oppdatering er gjort 7.5.20.  

Moss IL, sammen med landets øvrige klubber, er ikke forpliktet til å starte opp med organisert idrett, 

men om vi ønsker det kan vi starte opp etter de retningslinjene som gjelder.  

Moss IL ønsker å starte opp igjen våre treninger, og få våre utøvere tilbake på friidrettsbanen. Dette 

kan vi få til sammen med dere foresatte. Vi er helt avhengig av dere for å lykkes! 

 

Norges idrettsforbunds retningslinjer sier blant annet: 

- Idretten pålegges et stort ansvar i den nasjonale dugnaden for å stoppe smittespredning av 

Covid-19.  

- Det er opp til anleggseier å avgjøre, ut fra smittehensyn, om et anlegg kan åpnes eller ikke 

åpnes. Moss kommune har bestemt at uteområdene på Melløs kan benyttes, og vi har hatt 

dialog med kommunen i forhold til dette. Moss IL kan gjennomføre lukket trening i det 

tidsrom vi har fått tildelt tid.  

- Det er opp til hver enkelt klubb å prioritere hvem som trener hva og når. Moss IL har 

gjennom de siste to ukene startet så smått med de eldste. Sprint/hopp og gruppe 3 har vært i 

gang et par uker, mens gruppe 1/2 (10-12 år) startet denne uken. Fra uke 20 ønsker vi 

oppstart også for friidrettsskolen.  

- Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer. 

Trener/assistent inngår i dette antallet, og må følge den samme gruppen hele treningen.  Det 

kan være flere grupper på anlegget, så lenge avstandsbestemmelsene overholdes, det vil si 

minimum ti meter mellom hver gruppe og avstand innad i smågruppene skal være på en 

meter.  

- Treningen skal organiseres uten nærkontakt. 

- Ved desinfisering av utstyr skal det brukes sprit eller en klorinblanding. Det forventes vask av 

idrettstøy etter trening på 60 grader.  

- En trener bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe. Små endringer på 

grupper og trenere kan gjøres når en ny uke kommer.  

- Det skal være en voksenperson tilstede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar 

med anbefalinger fra offentlige myndigheter. 

- Det skal ikke benyttes offentlig transport til trening. 

- Ingen bruk av garderober og dusjer. For oss betyr dette at ingen utøvere, trenere eller 

foresatte skal inn i fellesarealene på Melløs. Det er kun opphold utendørs.  

- Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på 

luftveisinfeksjoner, feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand skal 

ikke delta på trening.  



- Ved bruk av utstyr skal dette kun benyttes av en person. Moss IL ønsker derfor ikke at utstyr 

brukes i forbindelse med fellestrening i store grupper. Moss IL ønsker i hovedsak at treninger 

gjennomføres uten bruk av startblokker, hekker, høydestativer og kastredskaper.  

 

Norges friidrettsforbund sier i sine retningslinjer at man følger NIFs retningslinjer slik som sitert 

over. I tillegg kommer disse friidrettsspesifikke retningslinjene: 

- Trening med kastredskaper bør gjennomføres med personlig utstyr. Kun de som bruker 

utstyret kan hente dette i kastfeltet. Ved bruk av fellesutstyr skal dette desinfiseres før bruk, 

og kan kun brukes av en utøver gjennom treningen, og må deretter desinfiseres på nytt etter 

bruk.  

- Startblokker må desinfiseres før og etter bruk. En startblokk kan kun benyttes av en utøver 

på samme økt. 

- Hekker kan kun benyttes om disse flyttes/justeres av samme person som bruker 

engangshansker. Hekkene skal kun benyttes av samme person gjennom økten, og må 

desinfiseres før og etter bruk. 

- Lengdegrop kan benyttes. En voksen med engangshansker kan rake i gropen med rake som 

er desinfisert før og etter trening. Moss IL åpner opp for lengdehopp for grupper på trening.  

- Stav og høyde kan kun gjennomføres om utøveren har egen presenning med, som skal dekke 

hele matten. Denne må desinfiseres før og etter bruk. Det samme gjelder for høydelist. 

Presenning må skiftes mellom hver utøver  

Som dere da ser over, vil våre treninger for hele grupper gjennomføres uten bruk av utstyr. Dette er 

en beslutning med bakgrunn i både effektivitet, smittehensyn og ressurser.  

 

Prosedyrer og retningslinjer for Moss ILs treninger på Melløs 

FØR TRENING 

1. Vi tar i bruk appen Spond for alle grupper. Alle foresatte/utøvere vil i løpet av uke 19 ha fått 

invitasjon til sin gruppe på Spond.   

Det kan være lurt å laste ned Spondappen først, lage deg en bruker og deretter åpne 

invitasjonen. Da vil du få invitasjoner til treninger rett i appen. Vil du ikke ha appen, kan du 

også svare via e-post eller sms.  

2. Alle utøvere som skal delta på treninger MÅ svare på om de kommer eller ikke kommer på 

trening innen gitt frist. Du svarer via Spond.  Gruppene har litt ulik frist, så følg godt med på 

de spondmeldingene som kommer. Vi må sette sammen grupper, og sørge for at vi har nok 

trenere og foresatte på plass. Vi må også ha en skriftlig dokumentasjon over hvilke barn som 

har vært på de ulike treningene pga. evt. smittesporing om det skulle påvises Covid-19 hos et 

barn. Dette er et krav NIF har til klubber som starter opp igjen med treninger. De som ikke 

svarer, kan ikke møte opp på trening. Møter de allikevel opp, blir de dessverre sendt hjem 

igjen. 

3. Er barnet påmeldt trening, men blir syk vil vi ha beskjed. Dette gjøres på Spond via 

meldingsfunksjonen. 

4. Ikke kom på trening om du føler deg syk. Får et barn påvist Covid-19 vil vi ha en beskjed 

raskt, slik at vi får varslet de barn som har vært på trening med vedkommende.  

5. Melløs Stadion er stengt for publikum under våre treninger, derfor trenger vi hjelp av 

foresatte på samtlige treninger. Vi trenger min. 2 vakter til inngangsporten i Nordre 



sving(klokkesvingen) og vi vil trenge 2-4 foresatte som kan bidra i grupper på hver trening. 

Kan du bidra meldes dette på meldingsfunksjonen på Spond samtidig som du melder på 

barnet til trening. Vi håper at alle vil bidra for å få barna tilbake i aktivitet. Oppmøte for 

foreldre som må hjelpe til er ca. et kvarter før oppstart. Beskjed blir gitt fra aktuell gruppe. 

 

TRENING FRIIDRETTSSKOLEN 

Mandag kl. 17.00-18.00 

1. Oppmøte utenfor gjerdet i klokkesvingen i god tid før trening. Målsetning er at alle kommer 

så tett opp til trening som mulig, men nå i starten må vi finne ut av hva som fungerer best. 

Mange barn skal inn på stadion på samme tid. Du skal ikke gå inn på stadion uten at trenerne 

er tilstede og viser deg hvor du skal. Treningene starter når oppstartstid er avtalt, kl.17.00. 

Etter dette tidspunktet har trenerne ikke mulighet for å hente utøvere utenfor baneområdet. 

Når du står utenfor hovedtribunen på Melløs stadion, har Moss fotballklubb satt opp et nytt 

klubbhus ned mot kunstgressanlegget. Går du mellom kunstgressbanen og klubbhuset 

kommer du til inngangen til stadion. Husk å holde minimum 1m avstand til hverandre.  

2. Det blir opprop/avkrysning for utøvere som har meldt seg på til trening og håndspriting av 

hender ved inngangen til stadion. Utøverne blir fordelt på de gruppene de skal være i, og går 

sammen med trener til sitt treningssted.  

3. Snakk med barna før trening om hvilke regler som gjelder.  

4. Foresatte kan ikke komme inn på stadion, med unntak av de som skal hjelpe til. Det betyr at 

om barnet ditt på friidrettsskolen ikke vil være på trening uten mamma eller pappa, må 

barnet ditt vente med å komme til det tillates større mengde antall personer samlet. Vi må i 

dag holde oss til totalt 50 personer inne på stadion samtidig.  

5. Trening gjennomføres i tråd med retningslinjene over, og trenerne er godt kjent med disse.  

6. Utøverne går til porten i klokkesvingen samlet i sin gruppe etter endt trening. De benytter 

håndsprit på vei ut. Vi ber alle som skal hente om å være presise til henting, da nye grupper 

overtar for de gruppene som er ferdige.  

7. Friidrettsskolen er i dag på ca 60 barn. Med trenere, kan vi ta imot ca 40 barn på trening. Det 

betyr at her må vi ta førstemann til mølla-prinsippet i uken som kommer. De barna som ikke 

får plass denne uken har førsteprioritet ved påmelding neste uke. Vi vil her ta fortløpende 

vurderinger i forhold til hvilke trenerressurser vi har. Per i dag er det dette vi klarer.  

 

TRENING GRUPPE 1-2 

Mandag kl. 18.00-19.30 

1. Oppmøte utenfor porten inn til stadion ved siden av klubbhuset rett før treningstid. Du skal 

ikke gå inn på stadion uten at trenerne er tilstede og viser deg hvor du skal. Treningene 

starter når oppstartstid er avtalt, kl.18.00. Etter dette tidspunktet har trenerne ikke mulighet 

for å hente utøvere utenfor baneområdet. Når du står utenfor hovedtribunen på Melløs 

stadion er porten ved siden av Moss Bridgeklubb. Hold avstand på en meter til hverandre.  

2. Det blir opprop/avkrysning for utøvere som har meldt seg på til trening og håndspriting av 

hender ved inngangen til stadion. Utøverne blir fordelt på de gruppene de skal være i, og går 

sammen med trener til sitt treningssted. Trener låser porten etter siste utøver.  

3. Foresatte kan ikke komme inn på stadion, med unntak av de som skal hjelpe til. Vi må i dag 

holde oss til maks 50 personer inne på stadion samtidig. Foresatte som melder seg til vakter 

skal stå i klokkesvingen.  

4. Trening gjennomføres i tråd med retningslinjene over, og trenerne er godt kjent med disse.  



5. Utøverne går til porten i klokkesvingen samlet i sin gruppe etter endt trening. De benytter 

håndsprit på vei ut. Vi ber alle som skal hente om å være presise til henting, da nye grupper 

overtar for de gruppene som er ferdige. 

6. Gruppe 1/2 vil på enkelt-treninger ha behov for av foresatte for å få gjennomført. Både til 

treningsgruppene og til vakter. Oppmann sender ut forespørsel.  

7. Foreløpig treningsdager er mandag. Vi vil fortløpende ta en vurdering på om det blir flere 

treningsdager.  

 

TRENING GRUPPE 3 

Onsdag kl. 17.30-19.00 

1. Oppmøte utenfor porten inn til stadion ved siden av klubbhuset rett før trening. Du skal ikke 

gå inn på stadion uten at trenerne er tilstede og viser deg hvor du skal. Treningene starter 

når oppstartstid er avtalt, kl.17.30. Etter dette tidspunktet har trenerne ikke mulighet for å 

hente utøvere utenfor baneområdet. Når du står utenfor hovedtribunen på Melløs stadion er 

porten ved siden av Moss Bridgeklubb. Hold avstand på en meter til hverandre.  

2. 2.Det blir opprop/avkrysning for utøvere som har meldt seg på til trening og håndspriting av 

hender ved inngangen til stadion. Utøverne blir fordelt på de gruppene de skal være i, og går 

sammen med trener til sitt treningssted.  

3. Foresatte kan ikke komme inn på stadion, med unntak av de som skal hjelpe til. Vi må i dag 

holde oss til maks 50 personer inne på stadion samtidig. Foresatte som melder seg til vakter 

skal stå i klokkesvingen.  

4. Trening gjennomføres i tråd med retningslinjene over, og trenerne er godt kjent med disse.  

5. Utøverne går til porten i klokkesvingen samlet i sin gruppe etter endt trening. De benytter 

håndsprit på vei ut. Vi ber alle som skal hente om å være presise til henting, da nye grupper 

overtar for de gruppene som er ferdige. 

6. Gruppe 3 vil ha behov for hjelp på treninger fremover av foresatte for å få gjennomført. Både 

til treningsgruppene og til vakter. Du melder fra i Spond før treningen om hvor du kan bidra. 

Vi prøver å la dette gå på rundgang. 

7. Foreløpig treningsdager er onsdag. Vi vil fortløpende ta en vurdering på om det blir flere 

treningsdager.  

 

SPRINT/HOPP 

1. Gruppen er per i dag under 5 og følger de avtaler og retningslinjer som foreligger.  

2. Gruppen trener i utgangspunktet mandag kl. 18.00-19.30 og onsdag kl. 17.30-19.00.  

 

 


