
HYGIEJNISKE RETNINGSLINJER – FLOORBALL 

Kære instruktører 
Nedenfor finder I de hygiejniske retningslinjer fra KLG Gymnastik. Disse skal være med til at sikre, at vi 
undgår unødvendig smitterisiko i forbindelse med træning. 

 
Før træning 

• Omklædning samt opfyldning af drikkedunke skal så vidt muligt foregå hjemmefra. 
• Hvis ALPI Hallernes omklædningsrum benyttes, følg da hallens anvisninger. 
• Holdet, der skal påbegynde træningen, må vente i gangen ved HAL3, indtil holdet forinden har samlet 

ting og forladt tribunen. 
• Husk at henstille til at holde afstand ved ankomst til og afgang fra HAL3. 
• Husk at føre protokol over, hvem der deltager i træningen af hensyn til smittesporing. 
• Sørg for at stille håndsprit-stationen frem inden træningen påbegyndes. 

 

Under træning 
• Afstandskravet på 2 meter skal, så vidt det er muligt, holdes under træningen. Sporadisk 

kropskontakt er tilladt, men vi anbefaler, at man holder især ansigt-til-ansigt-kontakt på et minimum. 
• Hvis muligt, benyttes personlige stave, briller og målmandsudstyr, herunder hjelme. Deling af 

rekvisitter skal begrænses og skal rengøres grundigt før og efter brug. 
• Der må bruges fælles bolde. 
• Der må arrangeres kampe, turneringer og stævner under forudsætning af, at de generelle 

sundhedsmæssige anbefalinger overholdes, herunder at forsamlingsforbuddet overholdes. 
• Der kan afsprittes hænder under træning efter behov. 

 

Rengøring af redskaber 
• I skuffen med stave vil der være en sprayflaske med desinficerende middel samt servietter til 

rengøring af mål, kegler, stave, bolde, briller, målmandsudstyr, hjelme mv. 
• Alt ovennævnte og øvrige kontaktpunkter skal desinficeres ofte og som minimum før og efter 

træning.  
• Bestyrelsen i KLG Gymnastik følger udviklingen af smitte i vores lokalområde tæt, og vil om 

nødvendigt komme med yderligere tiltag. 
• Spørgsmål til denne handleplan kan stilles til bestyrelsesformand Maria Reuther på 40621450 eller 

info@klg-gymnastik.dk 
 
Bestyrelsen i KLG Gymnastik 
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