
Denne mail er sendt den kontaktperson, der er registreret via Aktiv.norddjurs.dk. Send gerne videre rundt 
i foreningen. 
 
Kære foreninger med fodboldaktivitet 
 
Som følge af regeringens og folketingets øvrige partiers aftale d. 7. maj om genåbningens fase 2 kan 
kommunale boldbaner igen benyttes til fodboldtræning af fodboldklubberne under forudsætning af, at det 
sker inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
DIF, DGI og DBU har udarbejdet retningslinjer for genoptagelse af fodboldtræning ud fra et 
forsigtighedsprincip, der ligger inden Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så fodboldtræningen kan udføres 
sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette betyder eksempelvis, at der maksimalt må være 10 personer på en 
fodboldbane, og at aktiviteterne foregår uden kropskontakt. 
 
Fodboldklubberne opfordres hermed til at anvende disse retningslinjer for genoptagelse af 
fodboldaktiviteter: 
Fodboldens corona-regler 
Plakat fodboldens corona-regler 
DBU’s retningslinjer for genoptagelse af fodboldaktiviteter 
DGI retningslinjer opstart af fodbold 
 
For at give flest muligt mulighed for at dyrke idræt, kan det være hensigtsmæssigt at banerne opstreges 
som 5-mandsbaner. Opstregningen bør som vanligt foregå i dialog mellem kommunen og foreningerne, da 
der kan være forskellige ønsker og behov afhængig af geografisk placering. Plakat fra DBU som inspiration 
til den konkrete opstregning. Hvad angår kunstgræsbaner afventes der en afklaring af, hvordan banen 
eventuelt kan opdeles. 
 
Det er bestyrelsen i den enkelte forening, der har ansvaret for at aktiviteten foregår efter 
retningslinjerne. Norddjurs Kommune vil gerne understrege at genåbning af fodboldaktivitet blot er en 
mulighed. Hvis bestyrelsen vurderer at det ikke vil være muligt at overholde retningslinjerne, skal i ikke 
åbne op for aktiviteten.  
 
Der kan stadig ikke gøres brug af klubhuse samt toilet og omklædningsfaciliteter i hallerne. 
 
Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer: 
Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer 
 
Foreningerne opfordres til at benytte og skilte med Sundhedsstyrelsens plakat til udendørs idræt: 
Sundhedsstyrelsens plakat til udendørs idræt 
 
Herudover opfordres foreningerne til at holde øje med eget specialforbund under DIF eller DGI’s 
hjemmeside for at være opdateret ift. eventuelle særlige retningslinjer. 
 
Det er den enkelte forenings ansvar at tilrettelægge aktiviteterne, så de lever op til DIF, DGI og DBU’s 
fælles retningslinjer, herunder sikre, at der indenfor foreningens aktiviteter prioriteres, så alle 
medlemmer får gavn af genåbningen. 
 
Med venlig hilsen  
Kia Skov Rosenbrock 
Fritidskonsulent 
Kultur, fritid, turisme og biblioteker 
Norddjurs Kommune  
  
Email:  ksr@norddjurs.dk 
Telefon:   89 59 40 86 
Mobil:  21 37 55 98 
  

  

https://www.dbu.dk/media/16514/protokol-fodboldens-corona-regler-07-05-2020.pdf
https://www.dbu.dk/media/16538/corona_regler_a3.pdf
https://www.dbu.dk/nyheder/2020/maj/fodboldklubberne-kan-aabne-igen-med-corona-regler/
https://www.dgi.dk/fodbold/fodbold/vejledninger/opstart-efter-sundhedskrisen
https://www.dbu.dk/media/16539/dbu_baneinddeling_coronatraening.png
https://www.dbu.dk/media/16539/dbu_baneinddeling_coronatraening.png
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale/Webbannere/Webbanner_1000x600_beskytdigselv.ashx?la=da&hash=4F0C1560D4406EDD9C071058E104DCF6F97CC165
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakat_Til-dig-der-traener-udendoers
mailto:ksr@norddjurs.dk

