
 

UDENDØRSTRÆNING I FGF 

UDENDØRSTRÆNING I FGF UNDER CORONA-NEDLUKNING 

Farum Gymnastikforening tilbyder nu udendørstræning til udvalgte hold. Det kan kun ske ved, at vi 

sammen overholder myndighedernes retningslinjer. Instruktørerne står med en stor opgave med at sikre, 

at retningslinjerne overholdes under træningen. Vi som forening vil gøre vores for, at de har de rette 

redskaber til dette, og vi anmoder om, at familierne ligeledes forbereder børnene på, hvad der venter. 

 

Følgende skal overholdes: 

• Vær opmærksom på afstand ved ind- og udgange til træning 

• Man må ikke forsamles mere end 50 personer under træningen 

o Uden for træningstiden gælder et forsamlingsforbud på 10 personer udendørs 

• Man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer 

• Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit jævnligt 

• Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde 

• Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste eller 

muskelømhed – gå straks hjem selv ved milde symptomer 

• Har du været udsat for mulig smitte (eksempelvis hvis man er sendt hjem fra skole pga. en smittet i 

klassen og vurderet som "nær kontakt"), må man først komme til træning, når 

sundhedsmyndighedernes anvisninger siger at man kan komme i skole/arbejde igen. 

o Såfremt dit hold vurderes som nær kontakt bedes du kontakte admin@fgf.dk  

• Fælles omklædnings- og badefaciliteter er ikke tilgængelige 

 

Her kan I læse alle retningslinjerne fra DIF & DGI: 

https://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/artikler/saadan-kan-der-dyrkes-gymnastik-under-coronakrisen 

 

Træningen vil foregå på udeområder nær Furesø Kommunes faciliteter 

Der vil være håndsprit tilgængeligt, og instruktørerne vil sikre, at man ikke klumper sammen ved 

ankomst/holdskift. 

Vi vil gøre det så godt, vi overhovedet kan, for at få dette projekt til at lykkes. I skal endelig kontakte 

instruktørerne eller Anne (admin@fgf.dk), såfremt der er spørgsmål eller bekymringer. 

Alle gymnaster skal medbringe egen fyldt drikkedunk 

 

Derudover håber vi blot på godt vejr i den kommende tid. 

 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

 

 

mailto:admin@fgf.dk
https://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/artikler/saadan-kan-der-dyrkes-gymnastik-under-coronakrisen
mailto:admin@fgf.dk


 

UDENDØRSTRÆNING I FGF 

 

 

 

 

 

 


