
Riktlinjer för IFK Växjö under perioden 29/11 till 20/12 
Hela dokumentet finns att läsa via denna länk. Friidrottens riktlinjer bygger på de övergripande allmänna 

råden och innebär att alla, vid alla tillfällen, ska tänka på att: 

• Stanna hemma och inte delta i eller vara närvarande vid aktiviteter om du är sjuk eller har 

symptom, eller om någon som du bor med är sjuk eller har symptom. 

• Tvätta/sprita händerna regelbundet och i alla situationer tänka på att hålla avstånd till andra. 

• Inte genomföra onödiga resor i landet eller internationellt, då dessa ofta innebär kontakt mellan 

människor som annars inte träffas. 

• Undvika fysisk kontakt med personer som inte är del av den allra närmsta kretsen. Med fysisk 

kontakt menas umgänge inom 1–1,5 meters avstånd. Undvik särskilt kontakter som varar mer än 15 

minuter. 

• I största möjliga mån avstå från att vistas i inomhusmiljöer där andra människor samlas. 

• Medicinskt motiverad träning, såsom ordinerad rehabilitering, kan genomföras inomhus. Det är då 

viktigt att detta sker individuellt och att avstånd hålls till andra individer som eventuellt befinner sig 

på samma plats. 

För barn och ungdomar (födda 2005 och senare) 
• Barn och unga i denna åldersgrupp kan fortsätta att träna i grupp. Träningsgrupperna bör dock 

delas upp i mindre grupper för att undvika trängsel. Vid flera grupper är det att föredra om samma 

tränare leder gruppen under hela passet. 

• Om den ordinarie träningsgruppen delas in i mindre grupper ska en uppdelning ske innan 

träningens start med olika samlingsplatser/tider, för att undvika trängsel vid samling och avslut. En 

större träningsgrupp bör alltså inte samlas vid början av träningen för att därefter delas upp i 

mindre grupper för passets genomförande. 

• Utomhus framför inomhus 

• I de fall inomhusträning bedrivs bör all uppvärmning genomföras utomhus. Detta för att minska 

risken för trängsel och minska antalet individer som befinner sig inomhus samtidigt. 

• Inomhusträning med individer som vanligtvis inte träffas bör undvikas. 

• Träningen ska i första hand bedrivas utomhus men kan för denna åldersgrupp även ske inomhus.  

• Enbart träning med en åldersgrupp eller med en grengrupp med blandade åldrar. Ingår enbart en 

åldersgrupp i extrapasset kan deltagarna även träna med sin åldersgrupp.  

• Möjlighet till att lägga minst ett åldersgruppspass inomhus kommer att finnas med tillgång till 

Telekonsult Arena tidigast 19.00. Enligt ett specifikt tidsschema som ska följas, speciellt vid in- och 

utgång ur arenan. Se separat information.  

• Vid träningen ska avstånd hållas till andra, och onödiga fysiska kontakter ska undvikas, t.ex. som 

att dela vattenflaskor och utrustning med andra. 

• Medföljande vuxna ska endast lämna och hämta barnet vid träning så att nya kontakter undviks. 

Vid inomhusträning ska lämning och hämtning ske utomhus. 

För ungdomar och unga vuxna (födda mellan 2004 och 1986) 
• Träning ska bedrivas individuellt utomhus. Med individuellt menas att en tränare leder ett pass för 

en aktiv åt gången, eller att den aktive tränar själv. 

• Friidrottare som ingår i en grupp där merparten av de aktiva har friidrotten som huvudsaklig 

sysselsättning omfattas också av detta. 

För friidrottare med idrotten som huvudsaklig sysselsättning 
• Utomhus framför inomhus 

• Friidrottsträning, för alla åldrar, bör i första hand genomföras utomhus. 



• Friidrottare, oavsett ålder, som uppfyller båda kraven på yrkesmässigt friidrottande* kan träna 

inomhus. 

• Träningen bör då planeras på ett sådant sätt att fler än åtta personer inte samlas samtidigt. . Ingår 

det tio personer i den vanliga träningsgruppen behöver ni inte dela upp er i två grupper. 

• Friidrottare som ingår i en grupp där merparten av de aktiva har friidrotten som huvudsaklig 

sysselsättning omfattas också av detta. 

Vid inomhusträning: Visa hänsyn i inomhusanläggningarna 
För alla som tränar en inomhushall 

• Ingen gruppträning för våra yrkesmässiga friidrottare och deras grupper får pågå till senare än kl. 

18.45 i Telekonsult Arena tisdagar, onsdagar och torsdagar. Dessa grupper måste lämna 

Telekonsult Arena senast 18.55 så det inte blir trängsel vid entrén när ungdomsgrupperna kommer. 

• Vill ni som leder Grupp 05-Grupp 10 träna inomhus gäller nedan tider för in- och utgång ur 

Telekonsult Arena. Alla i gruppen samlas utomhus och går gemensamt in, alla tillsammans eller om 

det är stora grupper i omgångar. Vill ni inte utnyttja tiden inomhus meddela detta till kansliet. 

• Se till så att inte alla grupper samlas på samma ställe utan ha kommunikation i och mellan 

grupperna som tränar under samma kväll. 

• All användning av inomhusanläggningar ska ske i enlighet med de riktlinjer som den som driver 

hallen upprättar. Alla användare ska ha lyhördhet och respekt för de olika behov kring 

användning som kan finnas. 

• Stäm av med de övriga tränare som har grupper i Telekonsult Arena samtidigt som ni så det blir 

ett bra flöde i hallen där inte aktiva och tränare från olika grupper möts eller blandas.  

• När flera träningsgrupper/föreningar nyttjar Telekonsult Arena vid samma tillfälle är det alla 

gruppers ansvar att säkerställa att trängsel eller grupperingar inte uppstår, att visa hänsyn och att 

anpassa sig till övriga närvarande. 

• Omklädningsrum ska ej användas vid träning utan omklädning och dusch sker hemma. 

 

Schema för Telekonsult Arena fram till den 20/12 

     

Dag Grupp Inpassering Utpassering Antal 

Måndag Öppna Träningen 17:15 18:30 20 

  Öppna Träningen 18:15 19:30 20 

 Grupp 05 19.00  10 

 Grupp 07 19:45  10 

Tisdag Grupp 06 19:00   10 

 Grupp 07 19:15  10 

Onsdag Grupp 08 19:00 20:00 20 

  Grupp 07 19:15 20:15 20 

  Grupp 05 19:30   10 

Torsdag Grupp 09 19:00 20:00 30 

  Grupp 06 19:15   15 

Lördag         

Söndag Grupp 08   14:00 20 

  Grupp 06 14:15 15:45 15 

  Grupp 09 15:15 16:15 50 

  Parasport 16:00 17:15 15 



  Grupp 10 16:45 18:15 50 

  Grupp 07 18:30   25 

 


