
Fodboldskole 2020 

Info til deltagere og forældre. 

 
Vi er meget glade for at vi igen i år kan afvikle DBU’s fodboldskole i Mejrup. Det bliver sjovt. Og anderledes. 

Grundet Covid-19 vil fodboldskolen ikke være som den plejer at være, da vi som arrangørklub skal overholde mange nye 

og anderledes retningslinjer. Vi har forsøgt at tilpasse de skiftende retningslinjer til netop Mejrup og vores fodboldskole og 

følgende er derfor gældende for hele uge 27. Dette infobrev beskriver de vigtigste regler, som vi beder jer forældre 

gennemgå med jeres børn inden fodboldskolens start. 

 

Baneanlægget: 

Baneanlægget er KUN for deltagere. Forældre har IKKE ADGANG til baneanlægget. Det gælder hele uge 27, såvel ved 

aflevering som ved afhentning af børn. Den vedlagte baneoversigt kan benyttes, så børnene ved hvor de skal møde ind 

første dag og de kommende dage. 

 

Mødetid og mødested mandag morgen: 

Grundet skolens størrelse er vi nødt til at møde forskudt MANDAG morgen. Det betyder at: 

• ALLE piger møder kl. 9,30 på bane 8 

• Alle drenge ÅRGANG 2013-2012-2011 møder kl. 9.00 på bane 1 

• Alle drenge ÅRGANG 2009-2010 møder kl. 9.15 på bane 4 

• Alle drenge ÅRGANG 2005-2006-2007-2008 møder kl. 9.30 på bane 11 

Herefter vil børnene blive inddelt i grupper. 

 

Mødetid og mødested tirsdag til fredag. 

Alle deltagere møder kl. 9.00 tirsdag til fredag. Mødestedet er i EGEN gruppe, dvs den bane man har trænet på hele 

mandagen. 

 

Parkering/aflevering i bil 

De deltagere, der ankommer i bil, skal sættes af på P-pladsen ved Centret og skal gå til anlægget via brandvejen langs 

børnehaven. Efter endt skoledag kl. 15 skal deltagerne afhentes på samme P-plads. Der må IKKE afsættes/opsamles børn 

langs Store Claus. 

 

Parkering af cykler: 

De deltagere, der ankommer til anlægget på cykel, bedes benytte adgangsvejene langs Store Claus. Ingen cykelparkering 

ved adgangsvejene. Cykler må UNDTAGELSESVIST medbringes på anlægget i uge 27 og kan parkeres ved egen 

gruppe/bane hele ugen. Dog må der ikke cykles på anlægget, så cyklen skal trækkes hen til egen gruppe/bane. 

 

Centret: 

Centret er lukket hele uge 27 for fodboldskoledeltagerne, da der er såvel børnehave som badmintonskole indenfor. 

Gennemgang til baneanlægget er således IKKE tilladt. 

 

Toiletter: 

Trænerne i de enkelte grupper anviser, hvilke toiletter den enkelte gruppe kan anvende i ugen.  

 

Håndvask og afspritning 

Deltagerne bedes have vasket hænder hjemmefra ved ankomst til baneanlægget. Vi har opsat sprit flere steder på 

anlægget ligesom hver enkelt gruppetræner har sprit og der afsprittes som i skolen, før/efter pauser mv. 

 

Rekvisitter: 

Vi vasker bolde, kegler og veste dagligt efter brug. Der bruges ikke yderligere rekvisitter i år. 

 

  



Gruppeinddeling: 

Bytning mellem grupperne kommer ikke til at ske i år og vi har derfor gjort ekstra meget ud af gruppeinddelingen af 

deltagerne. Grupperne er som udgangspunkt delt efter årgang. Vi har i år taget såvel Mejrup trænere som andre klubbers 

trænere med på råd m.ht. til gruppeopdeling ligesom tilsendte forældreønsker er imødekommet. Alle er således sammen 

med kendte deltagere fra samme klub. Skulle der være deltagere, der til daglig spiller med en anden årgang end deres 

egen, bedes I kontakte skolelederen snarest pr mail (littaukjeldsen@mail.dk) så vi kan få tjekket at de står korrekt. 

 

Frokost: 

Frokosten spises udendørs sammen med gruppen. De bestilte madpakker leveres ved de enkelte grupper.  

Har du endnu ikke bestilt frokost kan det ske på http://www.mejrup-fodbold.dk/. Sidste frist er 20. juni og herefter kan der 

desværre ikke modtages flere bestillinger. Det er ikke nødvendigt at medbringe frokostkvittering, da vi har navnelister 

udskrevet. Vi har ingen mulighed for køleskab til medbragte madpakker. 

 

Frugt: 

Der udleveres frugt 2 gange dagligt. Rent og afsprittet. Har man behov for flere mellemmåltider, skal det medbringes 

hjemmefra. Frugten er igen i år sponsoreret af Dagli’Brugsen, Mejrup. 

 

Vandflasker: 

Den udleverede vandflaske skal medbringes opfyldt hver dag, ligesom der meget gerne må medbringes endnu en opfyldt 

drikkedunk.  

 

Sygdom: 

På fodboldskolen gælder de samme regler som alle andre steder: Bliv hjemme hvis du har symptomer på sygdom. 

Deltageren kan komme igen efter 48 timer symptomfri.  

 

Corona: 

Testes en deltager positiv med Corona SKAL fodboldskolelederen kontaktes omgående pr. telefon 2173 2327. Herefter 

følger vi DBU’s retningslinjer for konstateret smitte. 

Hvis en deltager testes positiv i uge 28-29 skal fodboldskolelederen ligeledes kontaktes, så øvrige deltagere kan 

informeres. 

 

Andet fravær: 

Skulle andet fravær blive nødvendigt i løbet af ugen, skal fodboldskolelederen kontaktes via SMS på 2173 2327 INDEN 

8.30. Oplys barnets fulde navn og gruppenummer. 

 

Vejret: 

Vejret er vi jo desværre ikke herre over, men vi håber på tørvejr og delvist sol hele ugen. Medbring tøj, skiftetøj, solhat, 

solcreme og mad/drikke efter vejret. Deltagerne kommer til at være udenfor HELE ugen, uanset vejret. Vi har opsat 

telte/pavilloner på banerne til hver enkelt gruppe til pauser mv. 

 

Glemte sager: 

Glemte sager opbevares af gruppetræneren indtil fodboldskolens afslutning om fredagen. Herefter afleveres det ved 

Centrets Glemmekasse. 

 

Fotografering: 

Deltagerne fotograferes om tirsdagen. Vi følger fotografens Corona-retningslinjer. 

 

Deltagertøj: 

Tøjet til deltagerne tilsendes fra Unisport. Er det endnu ikke ankommet, kan Unisport kontaktes via unisport@unisport.dk 

 

På Fodboldskoleteamets vegne 

Mette Littau Kjeldsen   2173 2327 

Fodboldskoleleder 
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