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Fægteklubben Trekantens retningslinjer for afvikling af 
udendørstræning under COVID-19  
Dato: d. 25.4.2020 

 
Vores retningslinjer for træningen er bundet op på Danmarks Idrætsforbunds retningslinjer. 
Herunder kan du læse, hvordan vi specifikt forholder os i forhold til de enkelte punkter: 
 

 Man må ikke samles flere end 10 personer 
I Trekanten består en træningsgruppe højst af 9 fægtere og 1 træner. De fleste hold i klubben er 
større end 9 fægtere. Derfor deler vi os ved hver træning op i træningsgrupper med max 9 fægtere 
og en træner i hver. Træningsgrupperne træner forskellige steder på idrætsanlægget. Når 
træningen starter, mødes vi ved klubben. Her står trænerne for hver træningsgruppe hvert sit sted 
med god afstand imellem. Man går direkte hen til den træner, man skal have, og bliver der til 
træningen starter. Forældre må ikke gå med hen til træningsgrupperne hverken før, under eller 
efter træningen. Så bliver vi for mange. 
 

 Man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer 
Træneren sørger for, at afstanden altid overholdes. Når man venter i sin træningsgruppe før 
træning, stiller man sig med afstand til de andre i gruppen. Under træningen fordeles fægterne, så 
der altid er 2 meter mellem hver person. Fægteren markerer sin plads med sin taske, jakke, 
drikkedunk eller lignende, så det altid er let at se, hvor ens plads er. Træneren står mindst 2 meter 
fra alle fægtere. 

 
 Vær særlig opmærksom på håndhygiejne  

Vi kan ikke komme til at vaske hænder ved den udendørs træning, så medbring din egen 
håndsprit. Har du glemt den, så har klubben dog også håndsprit. Der indgår ikke fælles udstyr, som 
berøres af fægterne, i træningen. Hvis der benyttes markeringsredskaber, håndteres de kun af 
træneren, der afspritter hænder før og efter berøringen. 
 

 Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde 
Træneren erindrer før hver træning fægterne om at huske på dette, hvis trangen pludselig skulle 
komme til én. Men hvis du hoster eller nyser generelt, må du ikke være til træning. 
 

 Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer  
Hverken fægtere eller trænere må deltage komme til træning, hvis de har symptomer som for 
eksempel feber, hoste, muskelømhed – også hvis det er i mild grad. Træneren beder dig tage hjem 
med det samme, hvis de ved træningen observerer, at du har symptomer.  
 

 Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. 
Hvis du selv er i en risikogruppe eller har tæt kontakt til nogen, der er det, skal du nøje overveje, 
om det er en god ide at komme til træning. Tal eventuelt med din læge om det. Trænerne kan ikke 
vide, om du eller dine nærmeste er i risikogruppen, så dette er dit eget ansvar. 
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 Hvad med personlige rekvisitter? 

Hvis der i træningen skal benyttes individuelle rekvisitter, skal det være deltagerens egne 
personlige rekvisitter, og rekvisitterne må ikke deles med andre deltagere i træningen. Det 
betyder for eksempel, at der godt kan laves fx benarbejde med våben. Men det skal være 
deltagerens eget våben. Personlige rekvisitter skal være medbragt hjemmefra og tages med hjem 
igen. Vi har fået lov af Ryparkens Idrætsanlæg til at arrangere, at fægterne en ad gangen kan 
hente alt deres personlige udstyr i klubben. Ud over den ene gang, hvor du henter alt dit udstyr, 
kan du ikke komme ind i klubbens lokaler eller idrætsanlæggets bygning. 
 

 Klubhuset og de fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige. 
Det betyder, at du er udendørs under hele træningen og skal klæde dig på efter det.  
Det betyder også, at du ikke kan komme ind i omklædningsrum eller gå på toilettet i forbindelse 
med træningen.  
 
Klubbens trænere og andre personer, der af bestyrelsen er bedt om at udføre specifikke opgaver 
for klubben, har fået særlig tilladelse af Ryparkens Idrætsanlæg til at have adgang til vores lokaler, 
når det er nødvendigt, bl.a. så vi kan holde vores lokaler i stand. Vi har også fået lov til at optage 
vores online-træning i fægtesalen. Det skal kraftigt understreges, at ingen andre klubmedlemmer 
eller forældre har adgang til klublokaler eller idrætsanlæggets bygninger. Træneren er ansvarlig 
for, at dette overholdes. 

 
 Det skal være tilladt at benytte det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår  

Det betyder, at vores træning kun foregår, hvor Københavns Kommune eller politiet tillader det. 
Det er trænerens ansvar at sørge for at dette overholdes. Hvilke arealer, det er tilladt at benytte, 
kan ændre sig, og det respekterer vi til enhver tid. 
 

 Vi har plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger med, når vi træner 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en plakat med retningslinjer for udendørs træning.  
Den har trænerne med og gennemgår forud for hver træning. 
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Sådan foregår vores udendørs træninger under COVID-19 
Dato: d. 25.4.2020 

 
Her får du et indblik i, hvordan Trekantens træninger forløber, og hvilke betragtninger, der ligger bag. 
 
Vi glæder os til at åbne igen på en sikker måde 
Fægteklubben åbner op for udendørs træning i uge 18 efter at have være lukket ned siden midten af marts. 
Det er derfor vigtigt for klubben, at alle trænere og medlemmer kender de særlige regler og retningslinjer, 
som skal følges for at åbningen forløber godt, og træningen bliver god. Det er vigtigt, at alle i og omkring 
klubben kan føle sig trygge ved vores åbning af aktiviteterne.  
 
Alle trænere i Fægteklubben Trekanten er sat ind i de retningslinjer, som vi har udarbejdet ud fra 
Danmarks Idrætsforbunds retningslinjer. Trænerne sætter fægterne ind i retningslinjerne og er ansvarlige 
for, at de bliver overholdt ved vores træninger. 
 
Dette forgår inden hver træning 
Forud for hver træning vil de respektive trænere sammen have gennemgå programmet for dagens 
træningen. På den måde bliver kommunikationen til fægterne klar og præcis, når fægterne møder op til 
træning.  
 
Fægterne tilmelder sig træningen online i træningsgrupper på højst 9 personer. Derfor ved trænerne 
præcis, hvor mange fægtere der kommer til træning, og vi er sikre på, at ingen grupper bliver for store. Der 
indkaldes det antal trænere, som passer til antallet af træningsgrupper ved den pågældende træning. 
Cheftræneren og sportschefen er ansvarlige for dette. 
 
Forældre er informeret om, at de ikke må opholde sig i nærheden af træningsgrupperne hverken før, under 
eller efter træningen. 
 
Sådan kommer en typisk træning til at foregå 
Vi starter med at byde medlemmerne varmt velkommen tilbage til træning. Hver træning starter også 
med afspritning af hænderne – helst med egen medbragt håndsprit, men klubben har også en håndsprit, 
der kan benyttes. 
 
Trænerne vil derefter grundigt gennemgå vores retningslinjer for udendørstræning i Trekanten. 
Træningen starter først, når alle fægternes spørgsmål er besvaret og retningslinjerne er forstået af alle. Vi 
har Sundhedsstyrelsens plakat med, når vi træner. 
 
Vores træning vil udelukkende have fokus på fysisk træning. Der vil blive lagt vægt på styrkeøvelser, 
sprintprogrammer og fægtebenarbejde. Her er nogle eksempler på træningsformer: 
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 Eksempel 1 – stationstræning 
Hver station vil kun have én fægter, som typisk udfører en styrkeøvelse, hoppeøvelse, 
ledopvarmning eller lign. Fægterne skal ikke bruge noget udstyr i denne træning, og stationerne vil 
være mindst 2 meter fra hinanden. 
 

 Eksempel 2 – Intervaltræning 
Vi vil benytte forskellige intervalprogrammer, som alle træner de arbejdsområder, som fægterne 
normalt arbejder i. Intervalprogrammer arrangeres, så fægterne ikke kommer tættere end 2 meter 
på hinanden. Fægternes taske eller andet privat udstyr markerer, hvor den enkelte fægter hører til, 
så der nemt holdes korrekt afstand til sidemanden.  

 
 Eksempel 3 – Benarbejde  

Fægterne står på en række med mindst 2 meters mellem hver. Igen bruges fægternes eget 
tøj/taske til huske på, hvor man skal stå i forhold til sidemanden. Simple benarbejdsøvelser 
udføres. Fægterne er vant til denne type træning, og vil derfor finde det let at arbejde alene i disse 
øvelser. 
 

Der indgår ikke fælles udstyr, som berøres af fægterne, i træningen. Der vil derfor ikke være risiko for 
smitte via berøring af overflader. Hvis der benyttes markeringsredskaber, håndteres de kun af træneren, 
der afspritter hænder før og efter berøringen. For en gangs skyld må fægterne IKKE hjælpe træneren med 
at rydde op eller sætte frem. Markeringsredskaber rengøres af trænerne efter træningen. 
 
Når træningen slutter, spritter vi hænderne af igen og siger pænt tak for i dag. 
 
Træneren hjælper til med at huske fægterne på, at vi desværre ikke må hænge ud alle sammen efter 
træningen, men at vi fortsat højst må være 10 sammen og holde en afstand af 2 meter til hinanden. Vi 
håber dog – trods de begrænsninger der er på samvær og socialt liv – at træningerne kan bringe ægte 
Trekanten-stemning til live, så alle går glade hjem fra træning. 
 
Spørgsmål 
Alle spørgsmål angående afviklingen af klubbens træning kan rettes til Fægteklubben Trekantens 
cheftræner Malte Trier Mørch – mtm@trekanten.org – eller på tlf. 26834408. 
 
 
 
 
Fægteklubben Trekanten 
Fægteglæde, fællesskab, udvikling og ambitioner i verdensklasse!  
 
 
 

 


