
 

 

 

 

Klubbprotokoll Kvinesdal I.L. 

Denne protokollen beskriver hvordan vi starter opp og gjennomfører aktivitet og 

arrangementer i henhold til gjeldende retningslinjer for dette under koronasituasjonen.  

 

Klubbprotokollen bygger på Fotballens koronahåndbok : 

https://www.kvinesdalil.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948546639 

 

Vi ønsker å tilrettelegge for og tilby aktiviteter til alle barn og unge i klubben. Det fordrer at vi 

alle klarer å forholde oss til rammer og råd om hvordan vi på en forsvarlig måte kan ivareta 

smittevern og forebygge spredning av koronaviruset. 

Målet med alle smitteverntiltak er å beskytte både utøvere, trenere og foresatte.  

 

Klubbstatus nå 

Aktivitetene har gradvis startet opp igjen og flere lag ha allerede trent en stund på eget 

initiativ. Treningene har vært gjennomført med tilrettelagte øvelser og stort fokus på å 

forebygge smitte i forbindelse med trening.  

Når aktivitetene nå starter opp igjen 1. august, skal all aktivitet foregå i samsvar med 

anbefalinger fra helsemyndighetene og fotballforbundets koronavettregler.  

Styret vil løpende følge utviklingen i disse anbefalingene og gjør justeringer slik at alle til 

enhver tid skal kunne føle seg trygge på at det blir tatt nok hensyn til smittevern på og ved 

anlegget.  

 

 

 “Klubben som sjef” 

I tråd med Norges fotballforbunds anbefalinger er følgende rammer overordnet for KILs 

videre arbeid: 

1. Kvinesdal idrettslag plikter å holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra 
offentlige helsemyndigheter og fotballens koronavettregler, og tilrettelegge aktiviteten i 
samsvar med dette. 

2. Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er trygg på at aktiviteten kan 
utøves i samsvar med fotballens koronavettregler. 

3. Styret har fattet vedtak på at aktiviteten starter opp igjen 1. august, og følger 
kontinuerlig opp og evaluerer organisering og gjennomføring. 

4. Fotballens koronavettregler vil være synlige sentrale steder på anlegget. 

 
 
 
 
 
 

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronahandbok-er-klar/
https://www.kvinesdalil.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948546639


 

 

 

 

Styret jobber aktivt med å sikre at aktiviteten i KILs regi foregår i tråd med gjeldende 
anbefalinger. Det er iverksatt flere tiltak og det tatt følgende beslutninger i forhold til 
organisering:  

 All organisert aktivitet på anlegget skal gjennomføres i henhold til gjeldende 

retningslinjer. Lagets trenere skal alltid være oppdatert på disse. 

 

 Trenerne og andre ressurspersoner/frivillige har anledning til å vise bort utøvere og 

andre fra anlegget ved overtredelser.  

 

 Klubben har et ansvarlig styre og har videre valgt at disse personene kan nås for 

spørsmål om koronasituasjonen: 

o Klubbens ansvarlige korona-kontakt: 

Hans Martin Elle: Tlf: 461 34 717 e-post: barehans@gmail.com  

o Klubbens daglige leder 

Anne Edvardsen: Tlf: 977 09 935 e-post: post@kvinesdalil.no  

 

Hvert lag har også en kontaktperson:  

https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/575/Trenere%202020.pdf  

 

 Hvert lag får tildelt en “koronabag” med nødvendig utstyr til bruk på trening  

 

 Det blir tilrettelagt for rengjøring av utstyr inne på anlegget.  

 

 Det blir laget nye banekart med soner for utøvere/trenere og tilskuere. Banekart blir 

lett synlig på veggen på hallen. 

 

 Garderobeanlegget forblir stengt inntil videre. Garderobe åpnes for bortelag fra 

utenfor Listerregionen på forespørsel.  

 

 Det er kun utøvere/spillere, trenere og andre med oppgaver på anlegget som har 

tilgang til anlegget. Foresatte og andre må i så stor grad som mulig unngå å 

komme inn på selve anlegget.  

 

 Tilskuere må forholde seg til oppmerkede soner, fortrinnsvis sitte på hovedtribunen.  

 

 Den uformelle aktiviteten før, under og etter trening er og blir en utfordring. Vi 

glemmer oss når vi drikker vann, er på vei til eller fra trening, strekker ut osv.  

HER MÅ ALLE TA ANSVAR OG VI MÅ HJELPE HVERANDRE slik at vi unngår at 

dette blir et så stort problem at vi må redusere aktiviteten igjen eller pålegge 

strengere restriksjoner.  

 

 KIL har til enhver tid informasjon tilgjengelig via 
o KILs hjemmeside 
o KILs Facebookside 

 
o Det vil også bli sendt informasjon til KILs medlemmer infoskriv til medlemmer  

 

Styret har også utarbeidet:  

mailto:barehans@gmail.com
mailto:post@kvinesdalil.no
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/575/Trenere%202020.pdf


 

 

 

 

 Sjekkliste for trenere – før, under og etter trening: 
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/resources/files/rjU7OUH80AFu.pdf 

  

 Sjekkliste for innmelding av lag til organisert trening: 
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/resources/files/rjU7OUH80AFu.pdf 

  

 Egenerklæringsskjema for trenere: 
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/resources/files/3V5ZzB1FTbJe.pdf 

  

 Egenerklæringsskjema for spillere og foreldre/foresatte: 
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/resources/files/Xw8eZVDHPkeN.pdf 

  

 Informasjonsskirv til KILs medlemmer: 
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/575/Info%20til%20medlemmer%20i%20KIL.pdf 

Sjekklister og erklæringer må være kjent og signert innen oppstart av aktivitet i regi av 
KIL.  

 

 
 Aktiviteter 

Overordnet alt er disse bestemmelsene: 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

 

KIL har besluttet å fortsette treningstidene som var tildelt før nedstengningen. Det kan bli 

forskyvninger som følge av kampoppsettet fra fotballkretsen når denne foreligger på 

sensommeren. Trenere for lag som måtte berøres blir kontaktet. 

Sjekklister og egenerklæringer forutsettes kjent for det enkelte lag innen den formelle 

aktiviteten gjenopptas. Styret og daglig leder vil følge opp dette gjennom kontakt med hvert 

enkelt lag.  

 

Trenerne skal:  

-  være kjent med KILs protokoll for aktivitet og retningslinjer og forventninger til trenerne 

som følger av koronasituasjonen.  

- informere spillerne/utøverne om gjeldende bestemmelser og tiltak, og sørge for at dette 

fokuset også er ivaretatt i planleggingen av treningene 

- sørge for at igangsatte tiltak for smittevern følges opp 

- sørge for at egenerklæringsskjemaer og innmelding av lag til organisert trening er levert 

og ajuor 

- være kjent med hvem som skal kontaktes ved spørsmål knyttet til koronasituasjonen 

 

 

https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/resources/files/rjU7OUH80AFu.pdf
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/resources/files/rjU7OUH80AFu.pdf
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/resources/files/3V5ZzB1FTbJe.pdf
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/resources/files/Xw8eZVDHPkeN.pdf
https://kvinesdalil.spoortz.no/kx/575/Info%20til%20medlemmer%20i%20KIL.pdf


 

 

 

 

Spillerne/utøverne skal:  

- være kjent med KILs retningslinjer og forventninger til spillere/utøvere, og etterleve 

disse 

- kjenne sine treningstider og hvor de skal trene 

- vite hvem de skal ta kontakt med dersom det er spørsmål knyttet til 

koronasituasjonen 

- Hjelpe hverandre til å huske på å holde avstand! 

 

Foreldre skal: 

- være kjent med KILs retningslinjer og forventninger til spillere/utøvere, og hjelpe dem 

med å etterleve disse klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre/foresatte 

- være kjent med KILs protokoll for aktivitet under koronasisuasjonen 

- være kjent med treningstider/steder 

- hvem som er kontaktperson ved spørsmål knyttet til koronasituasjonen 

- i størst mulig grad unngå å komme inn på anlegget, og forholde seg til anviste 

soner/hovedtribunen og holde avstand til andre. 

-  

 

 Arrangement og samlinger 

KIL vil lage egne manualer for bruk på større arrangementer slik at vi for hvert enkelt 

arrangement gjør nødvendige tilpasninger for å sikre at hver enkelt utøver, trener, 

funksjonær/frivillig og tilskuer blir ivaretatt best mulig.  

 

 

Styret 

Kvinesdal Idrettslag 

 

 

Vår hovedsponsor: 

 


