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En praktisk tilgang til

Kulturministeriets
retningslinjer

Gældende fra den 21. April til 5. maj. Fra 6. maj gælder nye retningslinjer. 

Regler for indendørs og udendørs idræt

OBS

02. RONING PÅ VAND

➢ Muligt for alle uanset alder

03. BAD, OMKLÆDNING OG TOILET

➢ Alle må bruge toilet. 

➢ Omklædning må benyttes kortvarigt. 

Vi anbefaler, at man tager bad hjemme. Dog åbner reglerne 

mulighed for, at medlemmer under 18 år og medlemmer over 70 

år kan tage bad. Afstandskrav gælder også for bad.

01. INDENDØRS TRÆNING

➢ Fra den 21.04 må alle under 18 år træne inden døre i hold på op til 
max. 25 personer inklusiv nødvendige voksne = læs trænere.
Selvtræning samt organiseret træning.
Der er ikke krav om coronapas, hverken for de unge eller den 
voksne træner.

➢ Voksne mellem 18-69 år må ikke benytte indendørs 
træningsfaciliteter.

➢ Ældre + 70 år må benytte indendørs træningsfaciliter i hold på op 
til max. 10 personer.
Der er krav om coronapas*.

Alle: 4 kvm pr. pers. Min 1 m afstand. 

I dag 21. april 6. maj 21. maj 11. juni 1. august

Indendørs 
forsamlingsfor
bud

5 10 25 50 100

Det lille 
forsamlingsfor
bud afskaffesUdendørs 

forsamlingsfor
bud

10 50 75 100 Afskaffes



01. CORONA PAS

Se her. 

DIF er imod det og vil

arbejde for at det afskaffes

for idrætten. 

03. SOCIALE ARRANGEMENTER

Ikke muligt indendøre. 

Kun udendørs MAX. 50 pers. 

02. BESTYRELSENS ANSVAR

Plan for rengøring af kontaktflader

Info til medlemmerne

Plan for hvis en bliver smittet

Sikre at retningslinjer overholdes

04.BESTYRELSESMØDER

Betragtes som foreningsaktiviteter, 

og kan ikke afholdes indendøre. 

Kun hvis bestyrelsen udelukkende

består af unge under 18 år og +70. 

Hvad må I?

Regler for indendørs og 
udendørs idræt

Gældende retningslinjer
fra 21.04-05.05

https://covid19.ssi.dk/vaccination/coronapas
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06. HVEM ER OPDRAGSGIVER?

Hvis kommunen ejer bygningen

Hvis I ejer bygningen på kommunens grund

07. BØDER OG ANSVAR

Bestyrelsen bærer ansvaret for, at retningslinjerne

respekteres I klubben. 

Det er bestyrelsen, og ikke det enkelte medlem,  der

risikere bødeforlæg hvis retningslinjerne ikke

efterleves. 

Forslag til løsning: 

- Brug rokort til at logge brug af klubben

- 70+ finder sammen I mindre hold.

- Udpeger en “styrmand” som tjekker Corona Pas

- Overvej om bad skal være åbent/lukket

05. GENERALFORSAMLING

Betragtes som foreningsaktiviteter, og kan

ikke afholdes indendøre. 
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