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FORSTÅELSESPAPIR FOR PROFESSIONEL IDRÆT
TILLÆG TIL BEKENDTGØRELSE OM
FORSAMLINGSFORBUD
(ÆNDRING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 445AF 19. APRIL 2020, §12 STK. 4)

INDLEDNING
Kulturministeriet har d. 10/5-2020 udsendt en ændring
til den nuværende bekendtgørelse vedr.
forsamlingsforbuddet (bekendtgørelse om forbud
mod større forsamlinger og mod adgang til og

LINK TIL
ÆNDRINGSTEKST FOR
BEKENDTGØRELSEN

TRYK HER

restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med
håndtering af covid-19).
Ændringen omfatter en undtagelse fra forsamlingsforbuddet og forbuddet mod
indendørs træning for visse professionelle holdidrætter og individuelle atleter.
Nedenstående tekst er udfærdiget for at støtte og præcisere fortolkningen af
bekendtgørelsen for DIF’s specialforbund samt for at imødekomme flest mulige
spørgsmål.
Der kommer løbende opdateringer til de gældende retningslinjer, hvorfor
nedenstående kun er gældende for de nuværende retningslinjer. Teksten vil
løbende blive opdateret med den seneste viden om retningslinjerne på området.

RAMMER FOR AFVIGELSE FOR FORSAMLINGSFORBUD
Ændringen af bekendtgørelsen betyder, at der i visse tilfælde kan afviges fra det
nuværende forsamlingsforbud, samt forbud mod at træne indendørs, såfremt
passende foranstaltninger til hygiejne og fysisk kontakt overholdes.
Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at undtagelsen for forsamlingsforbuddet i
forbindelse med træningsaktiviteter kun gælder holdidrætter.

Individuelle idrætter og atleter, som under nævnte krav kan klassificeres som
professionelle atleter, skal i forbindelse med træningsaktiviteter til stadighed
overholde forsamlingsforbuddet, hvorfor træning derfor kun må foregå med
maks. 10 deltagere til samme aktivitet. Dette gælder såvel uden- som indendørs.
I konkurrencesituationer kan individuelle idrætter og atleter afvige fra
forsamlingsforbuddet, så længe alle øvrige retningslinjer overholdes (se bilag 1).
Definition af ”højt internationalt niveau”
Ved formuleringen ”højt internationalt niveau” skal forstås atleter, som er
berettiget til deltagelse ved idrættens respektive internationale Forbunds
mesterskaber (EM & VM) og internationale ligaer.
Der kan dog være særlige tilfælde, som falder udenfor denne formulering, og
disse vil blive behandlet særskilt af DIF og Team Danmarks nedsatte
arbejdsgruppe.

ÅBNING AF PROFESSIONEL IDRÆT INDE OG UDE
Holdidrætter
Bekendtgørelsen beskriver, at de professionelle dele af nedenstående idrætter
kan startes op straks.
Følgende er omfattet af de nye retningslinjer for professionel idræt:
-

De to øverste rækker i fodbold, mænd
Den øverste række i fodbold, kvinder
Den øverste række i håndbold, mænd
Den øverste række i håndbold, kvinder
Den øverste række i ishockey, mænd
Den øverste række i badminton
Trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med
professionel licens

Øvrige holdidrætter med en overvejende del af
fuldtidsprofessionelle
For idrætter, som ikke er nævnt herover, gælder, at de kan omfattes af afvigelsen
fra forsamlingsforbuddet, hvis de kan opfylde følgende krav:
Hovedparten (skal forstås som mere end 50 %) af atleterne skal leve af
indtægter fra deres sport. Den enkelte atlets indtægt fra deres idræt skal
udgøre minimum 60 % af atletens samlede indtægter for at kunne indgå i
sammentællingen.

-

Forbundet, klubberne og kommunen, hvor aktiviteten foregår, skal til enhver
tid kunne efterleve kravene, som kan findes som bilag til dette dokument
(Bilag 1)

Individuelle idrætter og atleter
For at kunne afvige fra reglen om forbud mod indendørs træning samt deltagelse
ved konkurrencer skal de individuelle atleter opfylde ét eller flere af de følgende
krav:
Skal hovedsageligt leve af indtægten fra deres sport og konkurrere på højt
internationalt niveau.
o Hovedsageligt skal forstås som minimum 60 % af indtægten.
o Højt internationalt niveau – se tidligere beskrevet definition
Være indplaceret i én af Team Danmarks atletkategorier og/eller indgå i
bruttotruppen til OL/PL i Tokyo 2021 eller Beijing 2022.
o Ved tvivl om hvorvidt en atlet indgår i ovennævnte kategorier
kontaktes DIF. Henvendelser behandles i DIF og Team Danmarks
nedsatte arbejdsgruppe. Dog kan spørgsmål vedrørende
atletindplacernig i Team Danmark besvares ved direkte
henvendelse til Team Danmarks sportsmanagere.
Kontaktoplysninger findes i slutningen af dokumentet.
Professionelle, individuelle atleter kan, ligesom hos breddeidrætten, træne
udendørs under de angivne retningslinjer herfor. Disse retningslinjer kan findes
HER
Ansvaret for overholdelse af ovennævnte regler påhviler det enkelte forbund og
deres klubber/foreninger. Myndighedernes anvisninger følges skal til enhver tid
følges.

GODKENDELSE AF AKTIVITET
For godkendelse af aktiviteter for holdidrætter, som ikke specifikt er nævnt under
holdidrætter, samt for professionelle individuelle atleter, som opfylder kravene og
dermed betragtes som professionelle idrætsudøvere, skal det relevante
specialforbund rette henvendelse til DIF eller Team Danmarks sportsmanagers, jf.
nedenstående matrix.
Aktivitet
Landshold
Team Danmark atleter
OL/PL bruttotrup atleter
Nationale ligaer
Forbund og atleter som ikke er
støttet af Team Danmark

Ansvarlig for
godkendelse
Team Danmark
Team Danmark
Team Danmark
DIF
DIF

Følgende skal beskrives ved henvendelsen:
Hvem skal træne – navngivne atleter
Hvor skal de træne (facilitet)
Hvem er ansvarlig for overholdelse af retningslinjer
Evt. specifikke retningslinjer for træningsfaciliteten

KONTAKTSPORT
I forbindelse med afvikling af idræt, hvor reglen om afstand ikke kan overholdes og
som kan medføre kropskontakt under udøvelse, skal følgende retningslinjer følges:
Laves adfærdsregulerende tiltag, så unødig kropskontakt undgås.
o Eks. ingen kram, High Five eller lign. efter en scoring, ikke hilse med
håndtryk eller lign. inden træning/kamp mv.
Såfremt kropskontakt ikke kan undgås under afvikling af aktiviteten, skal
denne minimeres mest muligt.
Der skal primært trænes i faste makkerskaber og højest i grupper af fire
atleter.
Skærpet opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. rengøring,
afspritning og hygiejne jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for
forebyggelse af smittespredning.
Skærpet opmærksomhed på sygdomstegn.
Værnemidler kan benyttes såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt.
For yderligere oplysninger og detaljer – se bilag 1.
SPF, som falder inden for rammerne af dette skriv, som ønsker støtte til
udfærdigelse af idrætsspecifikke retningslinjer i forhold til kropskontakt mv., kan
rette henvendelse til DIF jf. nedenstående.

KONTAKTOPLYSNINGER
Har specialforbund afklarende spørgsmål til ovenstående bedes de kontakte:
DIF
Nicklas Bjaaland
nbj@dif.dk
Tlf.: 2972 3839
Team Danmark
Per Boldt Jørgensen
pbjo@teamdanmark.dk
Tlf.: 4026 2534
Sagsbehandlingstiden vil variere alt efter spørgsmålets kompleksitet, dog vil
forbundet kunne forvente svar inden for 1-3 dage.

Bilag 1

RETNINGSLINJER FOR GENOPTAGELSE AF PROFESSIONEL
SPORT I DANMARK
En forsvarlig genoptagelse af professionel sport indebærer, at alle involverede
parter (herunder ansatte, trænere, ledere og forbundenes sportslige ansvarlige for
de individuelle atleters træning samt alle atleter) tager fælles ansvar for, at
genoptagelsen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt
og i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det endelige ansvar for et godt
og sundhedsforsvarligt sportsligt setup påhviler i sidste ende klubben,
virksomheden og forbundets ledelser. Det væsentligste er at overholde
anbefalingerne om at holde 1 meters afstand samt god hosteetikette,
håndhygiejne og hyppig rengøring af overflader, der berøres af mange mennesker.
Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk
fra personen end ved normal tale, f.eks. ved instruktion af spillere, råb, sang, fysisk
anstrengelse m.v., skal der holdes 2 meters afstand. Sports- og idrætsaktiviteter
med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige
anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte, jf.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.
I situationer, hvor en tæt kontakt ikke kan undgås, (fx ved massage/fysioterapi),
skal der imidlertid i denne overgangssituation overvejes supplerende tiltag, der
kan forebygge smittespredning.
Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan de nævnte professionelle
udøvere kan foretage en ansvarlig indretning af deres træning og
turneringsafvikling i lyset af udbruddet af COVID-19.
Implementeringen af retningslinjerne skal ske på en måde, hvor der samtidigt
bliver taget hensyn til at skabe gode rammer for arbejdsmiljøet. Dette både for
ansatte, trænere og atleter.

Forudsætninger for gennemførelse af genåbning af professionel sport
Nedenfor følger generelle tiltag, der skal gennemføres forud for og efter
genåbning:
•

•

•

Genoptagelse af professionel sport skal håndteres, så
sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan følges for
den enkelte og for klubben/virksomheden/forbundet som helhed.
Forud for genåbning skal klubben/virksomheden/forbundet sikre, at
rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger
vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at
retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er
håndsprit tilgængeligt.
Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges
længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. ved instruktion af

•

•

•

•
•

spillere, råb, sang, fysisk anstrengelse m.v., skal der holdes 2 meters
afstand. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan
gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger,
særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte, jf.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.
I situationer, hvor det ikke er muligt at overholde den generelle
anbefaling om 1 meters afstand, skal klubben/virksomheden/forbundet
overvejetiltag, der kan gøres for at minimere en eventuel risiko for smitte
gennem dråber fra luftvejene, både fra spiller til personale og omvendt.
Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag til at danne en
barriere mellem personerne.
Klubben/virksomheden/forbundets ledelse skal løbende monitorere
genåbningen og derigennem sikre, at retningslinjerne er indført og
efterleves.
Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner for personale og atleter
bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand
mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved
betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår
kødannelse. Ved buffetservering, fællesspisning m.v. skal der være
særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan
anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle
ved selvservering.
Derudover forudsætter genåbningen, at de nødvendige bagvedliggende
støttefunktioner, ikke mindst rengøring, er tilstede.
Klubben/virksomheden/forbundet opfordres til inddragelse af
medarbejderne og atleterne i planlægning af de konkrete tiltag.
Klubben/virksomheden/forbundet skal som led i samarbejde om
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen/trænings- og
konkurrencestedet inddrage medarbejdere og atleter i planlægningen af
konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en
arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Generelle retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet og
beskyttelse af medarbejdere
Følgende er generelle retningslinjer for alle klubber, virksomheder og forbund, der
arbejder med professionel sport (jf. ovenstående definition):
•

•
•

For medarbejdere - herunder trænere og ledere der tilhører en særlig
risikogruppe, fx gravide eller ældre, anbefales det, at ledelsen i dialog
med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering
med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.
Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (7085% alkohol) tilgængeligt. Brug af fælles håndklæder skal undgås.
Klubben/virksomheden/forbundet bør så vidt muligt gennemgå sine
arbejdsprocesser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem
personale og atleter til det absolut nødvendige.

•

•

•

•

Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder
jævnlig og grundig håndvask.
Klubben/virksomheden/forbundet bør sikre grundig rengøring af fælles
kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed
efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt
fokus på materialer, som hyppigt berøres af mange. Er man ikke selv
ansvarlig for rengøring, skal dialogen om dette tages med de ansvarlige
for faciliteten.
Toiletter rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle
overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand
og flydende sæbe til rådighed. Brug af fælles håndklæder skal undgås.
I forbindelse med kontorhold skal der sikres rengøring af den enkelte
arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en
anden medarbejder skal overtage denne.

Håndtering af sygdom og symptomer
• Ansatte, trænere og atleter bør ikke møde på arbejde eller til træning,
hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske
rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter
identifikation af sygdom. Ansatte, trænere og atleter må efter et
sygdomsforløb først vise sig igen på arbejde/til træning 48 timer efter
symptomer er ophørt.
• Ansatte, trænere og atleter, hvis familie har symptomer eller er smittede,
skal følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære kontakter”.
• Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at
personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og
om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af
Sundhedsstyrelsen.
Særlige retningslinjer for professionel sport
Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere
væk fra personen end ved normal tale, f.eks. ved instruktion af spillere, råb, sang,
fysisk anstrengelse m.v., skal der holdes 2 meters afstand. Sports- og
idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor
opmærksomhed på øvrige an- befalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse
af kontaktsmitte, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.
I andre situationer, hvor det ikke er muligt at overholde den generelle anbefaling
om 1 meters afstand, er der en række mulige tiltag, der kan gøres for at minimere
en eventuel risiko for smitte gennem dråber fra luftvejene, både fra spiller til
personale og omvendt. Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag til
at danne en barriere mellem personerne.
Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt på under 1 meters afstand bør i videst
muligt omfang enten undgås eller reduceres i tid. Generelt bør alle indledende

samtaler, kontakter m.v. foretages på afstand, og den uundgåelige tætte kontakt
skal aftales, den skal reduceres i tid og omfang, og den skal afbrydes, når der ikke
længere er behov. Uundgåelig tæt kontakt blandt atleterne i forbindelse med
træning og turnering skal begrænses til udelukkende at ske, når atleterne er i
aktion. Før og efter træning/turnering skal atleter hurtigst muligt respektere de
gældende retningslinjer mht. afstand og god hygiejne.

Særlige retningslinjer for træningsaktivitet for individuelle atleter
Nedenstående følger særlige retningslinjer gældende for træningsaktiviteter –
grundtræning såvel som idrætsspecifik træning – for individuelle atleter.
•
•

•

•

•
•
•

Max 10 personer (atleter, trænere, ansvarshavende mv.) i
træningsfaciliteten ad gangen.
Tidsmæssigt interval mellem træning af hensyn til afstand mellem
atleter i skiftefasen samt tid til afspritning/rengøring til næste
træningspas.
Alle møder op omklædt og tager direkte hjem efterfølgende. Dvs. ingen
brug af omklædningsrum eller klublokale. Undtaget svømmere der inden
bassintræning tillades at benytte bruserum.
I udstyrsidrætter (f.eks. sejlsport, banecykling, roning/kajak) skal
klargøring af materiel foregå uden forudgående eller efterfølgende
ophold i faciliteten.
Atleter skal medbringe egen håndsprit, underlag/håndklæder i
forbindelse med træning
Ved brug af redskaber, skal disse rengøres eller afsprittes efter brug.
Team Danmark er i samarbejde med forbundet ansvarlig for at sikre at
retningslinjerne overholdes og udpege en ansvarshavende, der er til
stede under træninger.

Yderligere information
Find

Sundhedsstyrelsens

anbefalinger

vedr.

COVID-19:

Forebyggelse

af

smittespredning HER
Kontakt Arbejdstilsynet for yderligere vejledning om en generel forsvarlig
indretning af arbejdspladsen på: 7012 1288.
Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0233 angående generel
information om, hvordan man skal forholde dig til COVID-19

