
 

 
Corona update –Ny forordning fra den 2.11.2020 

Den nye forordning medfører stærke indskrænkninger på fritidsområdet og mange restriktioner, ligesom 
det var tilfældet i marts. Fritidslivet må desværre atter stå stille. Forordningens varighed er sat til søndag 
den 29.11.2020. Alle SdU´s idrætsanlæg holder lukket for foreningsidrætten. Hermed vil vi i SdU bidrage til, 
at smittekurven knækkes.  

Indholdsoversigt 

• De særlige regler ift. 
o idrætten  
o ungdomsarbejdet (”offene Jugendarbeit”) 
o arrangementer 

• Generelle krav til  
o Institutioner eller arrangementer med publikumstrafik 
o et hygiejnekoncept  
o indsamling af kontaktdata 

• Links til dokumenter, forordningen mv. 

 
Idrætten  

• Al idræt er indtil videre indstillet! 
Eneste undtagelse er idræt som en person udøver alene (fx en løbetur i skoven), idræt som udøves 
fra medlemmer fra én husstand eller hvis 2 personer fra to husstande dyrker idræt sammen (dog 
ikke fx to husstande med hver 2 personer).  

• Der gennemføres ingen kampe, turneringer mv.  
• Ingen tilskuer  
• Svømmehaller er lukket 
• Omklædningsrum, bruser, sauna mv. lukkes 

Hvilke muligheder er der for foreningen: 

• Video-træning fx i fitnessklubber 
• Træning med 1 træner og 1 udøver (fx målmandstræning i håndbold eller fodbold) 
• Træning mellem to udøvere og uden træner (fx badminton) 

 

For FDF, Spejder og andet ungdomsarbejde, fx i UF’er, som ikke er idræt  

• Alle aktiviteter indstilles, siden det arbejde, der udøves i vores foreninger og grupper klassificeres 
som fritidstilbud. Det gælder al arbejde i FDF, spejder og ungdomsforeningers regi. 



 
Arrangementer 

Reglerne giver ikke mange muligheder for at afholde arrangementer – alle begivenheder som blot tjener 
et underholdningsformål er forbudt. 

Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan stadigvæk gennemføres. (kilde: https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Veranstaltungen.html, stand 2.11.2020) 

Foreningen burde dog på det kraftigste overveje, om disse er absolut nødvendige eller kan afholdes 
virtuelt. Stiger infektionstallet på over 50 i byer hhv. kredse, kan der komme flere indskrænkelser. Hold jer 
her orienteret i den lokal avis mv. 

Hvis de afholdes i fysisk form, må der være: 

a. maks. 10 personer, hvis der ikke er faste pladser 
b. maks. 100 personer, hvis hver person får tildelt en fast siddeplads. Pladsen bibeholdes 

under arrangementet med min. 1,5 meters afstand til hinanden 

Overholdelse af mindsteafstanden gælder ikke, hvis følgende opfyldes: 

i. ikke mere end halvdelen af de tilstedeværende siddepladser bliver besat 
ii. folk sidder i ”Schachbrettmuster” det betyder før, efter og ved siden en person skal pladsen 

være tom, medmindre de kommer fra samme hustand eller er medlemmer af samme 
skolekohorte   

iii. siddepladsen noteres sammen med personens kontaktdata 
iv. alle skal hele tiden bære mundbind 

For begge dele gælder at: 

• Der skal udarbejdes et hygiejnekoncept 
• Kontaktdata skal indsamles 

 

Generelle krav til institutioner eller arrangementer med publikumstrafik 
I er forpligtet til at ophænge synlig og i letforståelig tekst (evt. i billedform) skilte ved alle indgange med 
pligt til overholdelse af: 
 
• mindestafstanden 
• host- og nysetiketten  
• den gode håndhygiejne - vask hænder eller desinficer disse 
• rengøring af overflader, som personer hyppig er i kontakt med, toiletter mv. 
• regelmæssig udluftning af indendørsrum  
• udstedelse af en bortvisning, hvis en person ikke overholder reglerne 
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Et hygiejnekoncept (for institutioner, arrangementer, toiletter mv.) skal mindst indeholde 
en redegørelse af:  

• Begrænsning af besøgsantallet ift. rumkapaciteten  
• Undgå for tæt personkontakt i trænge omgivelser (fx kun 1 person i toiletrummet) 
• Overholdelse af mindsteafstanden 

o Hvor afstanden ikke kan overholdes, bæres mundbind (medmindre undtagelserne) 
• Regulering af besøgsstrømme  
• Regelmæssig rengøring af overflader, toiletter, omklædningsrum mv.   
• Regelmæssig udluftning af indendørsrum  

 

Indsamling af kontaktdata  

• Notér alles kontaktdata inden påbegyndelse af aktiviteten/ arrangementet 
• Dato, tidspunkt, for- og efternavn, adresse og hvis vedkommende har tlf.nr. eller e-mail  
• Dataene opbevares i 4 uger og destrueres herefter i overensstemmelse med persondataforordningen  
• Besøgende/deltagere må ikke skriver deres kontaktdata på en liste, hvor de foregående data er synlige 
• Nægter en person at oplyse kontaktdataene, kan vedkommende ikke deltage i aktiviteten   
• Dataene må ikke bruges til andet end udlevering til sundhedsmyndighederne til at følge smittekæden 

 

Links og dokumenter 
 
Forordningen 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/201101_corona_bekaempfungsVO.html  

SdU’s plakat med forholdsregler 
https://cloud.sdu.de/index.php/s/YwS3JWsmyRmdE7B?path=%2FCorona  

Tjekliste af krav ifm. arrangementer  
(Erstatter ikke et hygiejnekoncept, men tjener som dokumentation for overholdelse af reglerne) 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Downloads/checkliste_Corona.pdf?__blob=publicationFile
&v=6  
 

 
Vi må forsat i disse svære tider stå sammen og håber, at alle meget hurtig kan genoptage de 
dejlige fritidsaktiviteter, I frivillige gør en stor indsats for at tilbyde under ansvarlige forhold.  
 
Hilsen din afdeling Idræt, Kultur og Unge 
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