DAFF retningslinjer/anbefalinger til træning amerikansk
fodbold/flag football
Vedr. flag football har vi valgt ikke at udarbejde særskilte anbefalinger og retningslinjer, men
opfordrer klubberne til at læse anbefalinger og retningslinjer for amerikansk fodbold, for
derefter at foretage de nødvendige justeringer til flag football.
Vi har udarbejdet nogle generelle retningslinjer og anbefalinger, og vi har forsøgt at sætte
disse anbefalinger og retningslinjer i en amerikansk fodbold kontekst.
Træningen skal tilpasses ud fra, at spillerne kan have været inaktive længe.
De overordnede retningslinjer foreskriver, at der maksimalt må være 10 personer forsamlet,
og der hele tiden skal være god afstand mellem personer – minimum 2 meters afstand hele
tiden – og derfor ingen kropskontakt. Det er dermed ikke en normal træning, der kan
gennemføres, men en alternativ træning, hvor der skal tænkes kreativt.
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Spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen.
Man kommer ikke til træning hvis man er sløj eller syg.
Føler man sig syg eller sløj under træning, skal man straks gå hjem.
Man kommer først til træning, når man har været frisk i 48 timer.
Man kommer ikke til træning, hvis man bor sammen med eller har været i kontakt med
en, som har symptomer på Covid19 eller er testet positiv.
Hvis man bor sammen med eller har nær familie, der er i risikogruppen, skal man
overveje nøje om man skal komme til træning.
Alle møder omklædte til træning og til tiden (ikke før) og går direkte ud til deres
træningsgruppe – omklædningsrum er ikke åbne, og man tager hjem direkte efter
træning.
Træningsgrupper skal være den samme i hver træning - der må godt skiftes ud i
grupperne mellem hver træning, men det skal være på et absolut minimum.
Max 10 personer i en gruppe, fx 9 spillere og én træner i en gruppe, og der skal hele
tiden være 2 meters afstand mellem alle i gruppen
Hvis der skal bruges bolde, så skal der være minimum 4 bolde i gruppen og de bliver i
gruppen under hele træningen.
Der skal bruges handsker, hvis træningen involverer øvelser med bold.
Handskerne må ikke berøre ansigtet.
Spyt på hænder og handsker frabedes.
Hver gruppe har minimum én træner, som træner gruppen hele træningen.
Håndhygiejne skal prioriteres højt og alle vasker hænder ved ankomst.
Der skal være håndsprit i hver gruppe.
Der skal være sæbevand til rådighed – i en spand eller evt. vandflaske.
Det anbefales, at der bruges egnet sæbe eller sprit til rengøring af bolde og udstyr.
Der holdes pause hvert 30. minut, hvor alle rengør hænder, samt bolde og andet
udstyr der har været i brug – pause og rengøring foregår i egen gruppe.
Hvis en spiller bliver skadet, skal den skadede spiller tages hånd om på forsvarlig
måde.
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Vi anbefaler, at ungdom prioriteres først i forhold til træning, hvis der er mangel på
træningstid.
Hvis man ønsker at have udstyr på til træning, anbefaler vi, at der i denne første
opstartsfase, at det kun er hjelm der benyttes.
Hver spiller skal sørge for, at egen hjelm og træningstøj er rengjort før hver træning.
Låneudstyr - vi anbefaler, at låneudstyr kun bruges af den samme person indtil videre.
Puder, tackle-dummies m.m., skal rengøres i hver pause.
Alle skal medbringe egen vanddunk fyldt op hjemmefra.
Baneudstyr, som kegler etc. skal kun håndteres af træneren.
Ingen klubarrangementer - såsom camps etc.
Der må ikke være tilskuere/forældre til træningerne.

Banen
Rigspolitiet har udstukket følgende retningslinjer for træningsgrupper og spillere pr.
bane:
Alle træningssessioner er underlagt forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end 10
personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Hvis man udnytter større arealer, hvor flere
end 10 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt, må grupperne ikke
samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end to meters afstand.
Baseret på baner til almindelig fodbold:
11-mands bane =10 personer (spillere og trænere) 105x68 m
8-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 68x52,5 m
5-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 40x30 m
Banerne skal være tydelig optegnet og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane.
Hvis klubben er i tvivl om tolkningen af forsamlingsforbuddet på den bane eller det areal I
bruger til træning, skal der rettes henvendelse til det lokale politi.

●

Plakat fra sundhedsstyrelsen skal downloades, printes og sættes så alle der kommer på
træningsbanen kan se den.

●

Plakat: https://www.dif.dk/-/media/corona/filer/sst_corona_poster_undendors.pdf?la=da
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