COVID-19 opdatering – Første etape af indendørsidrætten åbner den 21.
april – præcisering
Planen for genåbning af indendørsidrætten er nu klar og både børn og unge under 18 år og voksne
over 70 år kan fra den 21. april igen mødes til idrætsaktiviteter indendørs.
I morgen den 21. april kan børn og unge under 18 år og voksne over 70 år igen snøre indendørsskoene
og begive sig afsted til indendørs træning i den lokale idrætsforening.
Med virkning fra den 21. april gælder følgende for indendørsidrætten:
Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 17 år og for voksne over
70 år.
For børn og unge til og med 17 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om
coronapas.
For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om coronapas.
For udendørsidrætten gælder følgende fortsat:
Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.
Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere,
trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere
Professionel idræt er fortsat undtaget.
Superliga-ordningen med mulighed for op til 500 siddende tilskuere pr. sektion. Tilladelsen omfatter kun
fodboldkampe i 3 F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og
2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder).
Retningslinjer og næste skridt
Kulturministeriet er endnu ikke klar med de endelige retningslinjer for genåbningen af
indendørsidrætten. De forventes at ligge klar primo næste uge.
Forventningen til de nye retningslinjer er dog, at de kommer til at ligne dem, vi kender i forvejen evt.
med enkelte mindre justeringer.
Næste fase af genåbningen er planlagt til at finde sted den 6.maj, og her er det forventningen, at også
voksne over 18 år igen kan mødes og træne i indendørs foreningsregi. I forbindelse med næste fase vil
DIF bl.a. arbejde videre for, at den planlagte coronapas-ordning for voksne bliver droppet for det
frivillige foreningsliv indendørs.
Planen for genåbning af indendørsidrætten sker i følgende tre etaper:
•
Den 21. april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav
om coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages,
er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et
fagligt oplæg fra myndighederne.
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•
Den 6. maj åbnes indendørs idræt for voksne over 18 år med coronapas. Her skal der ligeledes
forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.
•
Den 21. maj åbnes med coronapas de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som
ikke er åbnet i de forrige faser.
Derudover nedsættes der en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som sammen med relevante
myndigheder medio april skal komme med forslag til, hvordan eksempelvis større idrætsarrangementer
kan afvikles forsvarligt, og hvordan der kan komme tilskuere tilbage til sport.
Hvad er et coronapas?
Som det kan læses ovenfor, bygger en stor del af genåbningen det danske samfund, herunder også
indendørsidrætten på indførelsen af et coronapas.
Et coronapas vil i udgangspunktet være digitalt og vil rumme oplysning om:
•
•
•

Tidligere påvist smitte med COVID19
Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset vil i første omgang kunne findes via sundhedsplatformen, sundhed.dk, men fra
slutningen af maj forventes det, at der lanceres en særskilt app til formålet. Coronapasset indføres som
en midlertidig foranstaltning som led i genåbningen af Danmark.
Ofte stillede spørgsmål om Corona restriktionerne
Hvad er de gældende forsamlingsforbud for
foreningsidrætten?

Følgende forsamlingsforbud gælder med virkning
fra den 21. april og frem til foreløbig den 6. maj:
Indendørs idræt:
•

•

For børn og unge under 18 år
(t.o.m. 17 år) gælder et
forsamlingsforbud på 25 personer
inkl. trænere, frivillige, dommere
mv. Der er ikke krav om
coronapas.
For voksne over 70 år gælder et
forsamlingsforbud på 10 personer
inkl. trænere, frivillige, dommere
mv. Der er krav om coronapas.

Udendørs idræt:

Må forældre overvære udendørs træning?

Hvilke arealkrav gælder for indendørs
idrætsaktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer
for udendørs idræt
Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs
idrætsaktiviteter, så længe det gældende
generelle forsamlingsforbud på pt. 50 personer
overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at
forsamlingsforbuddet bliver overholdt.
Der skal være 4 kvm pr. udøver, så der er god
mulighed for at holde afstand.
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Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne,
der må midlertidigt nedlukkes?

Hvad er et coronapas?

Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at
indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt
kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil
dog kommunen, som træffer beslutning om,
hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde
åbent.
Et coronapas er digitalt og med flueben i en af
nedenstående muligheder, kan man få adgang til
de dele af samfundet, som myndighederne har
besluttet, kræver fremvisning af coronapas:

•
•
•

Tidligere påvist smitte med COVID19 (6
måneder)
Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max
være 72 timer gammelt)
Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset kan findes via
sundhedsplatformen MinSundhed (findes også
som app).

Hvem skal vise coronapas for at træne
indendørs?
Er der krav om coronapas for trænere og
nødvendige voksne?
Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?

Der er krav om coronapas for personer over 70
år.
Nej.
Ansvaret ligger hos den enkelte forening eller
facilitetsejer. I praksis vil det ofte være den
enkelte træner, der tjekker for et gyldigt
coronapas ved holdtræning eller halinspektøren
eller andet personale i det tilfælde, hvor man
lejer en bane.
Er der ingen træner, kan man formentlig
kontrollere hinanden, men det vil være klubben
eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt.
manglende kontrol.

Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke
tjekker coronapas?

Må en vaccineret person over 18 år og under
70 år træne indendørs?

Må eliteatleter (undtaget for
forsamlingsforbundet) træne med børn og
unge under 18 år?

Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis
man giver adgang til træning indendørs uden
fremvisning af coronapas for de grupper (pt.
voksne over 70 år), som der er krav om
coronapas for.
Nej, frem til den 6. maj 2021 er det udelukkende
tilladt for børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år)
og voksne over 70 år at træne indendørs – det
ændrer en evt. vaccination desværre ikke på.
Det fraråder vi, da det kan være vanskeligt at
forklare evt. myndigheder, hvorfor voksne og
unge træner sammen.
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Må nødvendige forældre deltage i børne- og
unge aktiviteter (fx ved forældre-barn-gymnastik
eller ishockey for U7)?
Åbner omklædningsrum for både indendørsog udendørsidrætter?

Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle
aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal
deltagere.
Ja, men de må kun benyttes af de grupper, der
må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge
under 18 år for voksne over 70 år.
Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr.
person, at der holdes mindst en meters afstand,
at sundhedsmyndighedernes anvisninger til
rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.

Må foreningsfitness åbne for børn og unge
under 18 år og voksne over 70 år?
Må vi arrangere træning for flere grupper
samtidig? (sektionering)?

Ja.
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden
for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner.
I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

•
•

•

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper
samtidig?
Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?

Der skal være tilstrækkelig afstand
mellem grupperne - gerne mindst 2
meters afstand.
I skal sørge for at afgrænse den ene
træningszone fra den anden. Anvend fx
kegler, toppe, snor, kridt eller anden
tydelig markering.
Der skal altid være en træner eller anden
ansvarlig til stede ved afvikling af
idrætsaktiviteter for børn. Husk, at
vedkommende tæller med i det samlede
antal personer.

Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme
tid, må en instruktør eller træner kun have
ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
Der er stadig krav om mundbind, og man skal
forening huske at opsætte de nødvendige skilte,
herunder antal personer, som må være til stede i
lokalet samt krav om mundbind og coronapas.
link til plakat - coronapas
link til plakat - mundbind

Må der afholdes bestyrelsesmøder
indendørs?

Nej, ikke medmindre at hele bestyrelsen er op til
og med 17 år eller 70 år og derover.
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Må en 18-årig deltage i indendørs træning
som en del af gruppen børn og unge under 18
år?
Må vi arrangere indendørs træning for flere
grupper samtidig?

Nej.

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden
for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner
(max 25 personer for børn og unge under 18 år
og max 10 personer for voksne over 70 år).
I skal desuden sikre, at I overholder
følgende:
•
•

•

Hvilke arealkrav gælder for indendørs
idrætsaktiviteter?

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper
samtidig?
Hvem gælder kravet om coronapas for?

Det er endnu ikke afklaret, men forventes at ligge
fast i begyndelsen af næste uge, når
Kulturministeriet er klar med de endelige
retningslinjer.
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme
tid, må en instruktør eller træner kun have
ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne
Kravet om coronapas omhandler udelukkende
indendørs idræt, hvor følgende gælder:
•
•
•

Hvem er praktisk og juridisk ansvarlig for
skal tjekke for coronapas?

Der skal være tilstrækkelig
afstand mellem grupperne gerne mindst 2 meters afstand.
I skal sørge for at afgrænse den
ene træningszone fra den anden.
Anvend fx kegler, toppe, snor,
kridt eller anden tydelig
markering.
Der skal altid være en træner
eller anden ansvarlig til stede ved
afvikling af idrætsaktiviteter for
børn. Husk, at vedkommende
tæller med i det samlede antal
personer.

Der ER krav om coronapas for
voksne over 70 år.
Der er IKKE krav om coronapas
for børn og unge under 18 år.
Det er IKKE forventningen, at der
vil være krav om coronapas for
trænere. En endelig afklaring
afventer retningslinjerne fra
Kulturministeriet, som er klar i
begyndelsen af næste uge

Vi afventer en afklaring på dette, når
retningslinjerne fra Kulturministeriet er klar primo
næste uge.
I forbindelse med næste fase vil DIF arbejde
videre for, at den planlagte coronapas-ordning
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Må der være tilskuere til træning hhv.
indendørs og udendørs?
Må vi benytte vores omklædningsrum?

Må en 18-årig deltage i indendørs træning
som en del af gruppen børn og unge under 18
år?
Må vi arrangere indendørs træning for flere
grupper samtidig?

for voksne bliver droppet for det frivillige
foreningsliv indendørs
Nej, det er fortsat ikke tilladt at have tilskuere –
hverken til træning eller kampe. Det gælder både
indendørs og udendørs
Det er endnu ikke afklaret, men forventes at ligge
fast i begyndelsen af næste uge, når
Kulturministeriet er klar med de endelige
retningslinjer
Nej, der er tale om børn og unge til og med 17
år.
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden
for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner
(max 25 personer for børn og unge under 18 år
og max 10 personer for voksne over 70 år).
I skal desuden sikre, at I overholder følgende:
•
•

•

Hvilke arealkrav gælder for indendørs
idrætsaktiviteter?

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper
samtidig?
Hvem gælder kravet om coronapas for?

Der skal være tilstrækkelig
afstand mellem grupperne gerne mindst 2 meters afstand.
I skal sørge for at afgrænse den
ene træningszone fra den anden.
Anvend fx kegler, toppe, snor,
kridt eller anden tydelig
markering.
Der skal altid være en træner
eller anden ansvarlig til stede ved
afvikling af idrætsaktiviteter for
børn. Husk, at vedkommende
tæller med i det samlede antal
personer.

Det er endnu ikke afklaret, men forventes at ligge
fast i begyndelsen af næste uge, når
Kulturministeriet er klar med de endelige
retningslinjer.
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme
tid, må en instruktør eller træner kun have
ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne
Kravet om coronapas omhandler udelukkende
indendørs idræt, hvor følgende gælder:
•
•
•

Der ER krav om coronapas for
voksne over 70 år.
Der er IKKE krav om coronapas
for børn og unge under 18 år.
Det er IKKE forventningen, at der
vil være krav om coronapas for
trænere. En endelig afklaring
afventer retningslinjerne fra
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Kulturministeriet, som er klar i
begyndelsen af næste uge
Hvem er praktisk og juridisk ansvarlig for
skal tjekke for coronapas?

Må der være tilskuere til træning hhv.
indendørs og udendørs?
Må vi benytte vores omklædningsrum?

Vi afventer en afklaring på dette, når
retningslinjerne fra Kulturministeriet er klar primo
næste uge.
I forbindelse med næste fase vil DIF arbejde
videre for, at den planlagte coronapas-ordning
for voksne bliver droppet for det frivillige
foreningsliv indendørs
Nej, det er fortsat ikke tilladt at have tilskuere –
hverken til træning eller kampe. Det gælder både
indendørs og udendørs
Det er endnu ikke afklaret, men forventes at ligge
fast i begyndelsen af næste uge, når
Kulturministeriet er klar med de endelige
retningslinjer

Læs mere om coronapasset her
Du kan læse aftaleteksten for genåbningsplanen her
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