
Samme regler i hele Sydslesvig igen fra mandag den 12.4.2021   
Efter lang ventetid er de første lempelser trådt i kraft for det frivillige område. Det er en glædelig 
nyhed, at både idrætten og ungdomsarbejde under overholdelse af nedestående regler igen må 
tilbydes. Meningsfulde fritidstilbud har børnene og unge efter lockdownen brug for. Vær 
omhyggelig med overholdelse af reglerne, hygiejne mv. God genstart og tak for jeres indsats som 
frivillige i de mange fritidstilbud i hele Sydslesvig.   
    
Nedestående regler gælder indtil videre til og med den 9. maj 2021.    
   
Indholdsoversigt:   

• Krav til hygiejnekoncept, åbning af toiletter, indsamling af kontaktdata mv.    
• Regler til idrætten   
• Regler til UF-, spejder- og FDF-arbejde   
• Brug af svømmehaller   
• Arrangementer   
• Links til forordningen, dokumenter mv.    

   

  
  

Basishygiejnekoncept   
Skal mindst indeholde en redegørelse af:   

• Begrænsning af besøgsantallet ift. rumkapacitet   
• Overholdelse af mindsteafstanden på 1,5m   
• Regulering af besøgsstrømme    
• Regelmæssig rengøring af overflader som personer hyppig er i kontakt med samt toiletterne    
• Regelmæssig udluftning ved brug af indendørsrum    

   
Husk ved rengøring at der tages en klud med desinfektionsmiddel og overfladerne tørres af med 
kluden. Kun rengøring med en sprøjteflaske er ikke nok.    
Konceptet skal ikke godkendes af myndighederne, men fremlægges hvis de forlanger det.   
   

Åbning af toiletrum   
Toiletrum må åbnes igen. Omklædningsrum, bruser og saunaerne skal holdes lukket.    

• Undgå, at to personer kommer i for tæt kontakt i trænge omgivelser (fx kun 1 person ad 
gangen på toilettet)   

• Sikring af overholdelse af mindsteafstanden til enhver tid   
• Rengøring af toiletrummet   
• Sørg for god udluftning   

   



Indsamling af kontaktdata   
• Notér alle tilstedeværende personers kontaktdata inden påbegyndelse af aktiviteten   
• Dato, tidspunkt, for- og efternavn, adresse og hvis vedkommende har tlf.nr. eller e-mail   
• Nægter en person at oplyse kontaktdataene, kan vedkommende ikke deltage i 
aktiviteten   
• Dataene skal opbevares i 4 uger (i overensstemmelse med persondataforordningen) og 
må ikke bruges til andet end udlevering til sundhedsmyndighederne, hvis disse kræver det   

   

  

Idræt   
• Idrætten kan udøves i tre forskellige konstellationer:   

1. alene, en husstand hhv. to personer fra to husstande (indendørs og udendørs) Udøves 
idrætten indendørs gælder de ovenstående personantal pr. træningsrum, hhv. i store 
træningsrum/haller 80 m2 per idrætsudøver, såfremt det sikres en jævn fordeling i 
rummet af idrætsudøverne. Overholdelse af mindsteafstanden vil ikke være nok, der 
skal som sagt være mere plads.    
Kan en hal mv. deles op i flere, er det kun tilladt, hvis det er en væg som når fra gulvet 
til loftet. Transportable skillevæg opfylder ikke ovenstående krav.   

2. kun udendørs uden kropskontakt: maksimalt 10 personer (inklusiv træner, 
instruktør, leder)   

3. kun udendørs uden kropskontakt: i faste grupper a maksimalt 20 børn og unge, der 
ikke er fyldt 14 år (inklusiv en træner, instruktør hhv. leder).   

• Indsamling af kontaktdata   
• Udarbejdelse af et hygiejnekoncept   
• Tilskuere, forældre og gæster har ikke adgang til idrætsanlægget, kun udøvere og trænere 
• Ingen turneringer, stævner mv. kan afholdes     

   
  

UF-, spejder- og FDF-arbejde (på tysk: ”Jugendarbeit”)   
Det er igen tilladt at tilbyde ungdomsarbejde i regi af uf’erne, spejder- og FDF-arbejde.    
   
Der gælder følgende regler:   

• Ungdomsarbejde med maksimalt 10 personer i faste grupper  
• Udarbejdelse af et hygiejnekoncept  
• Indsamling af kontaktdata  
• (Efter)uddannelsestilbud som fx Juleica må kun afholdes virtuelt, ikke fysisk  

• En afvigelse fra mindsteafstanden er kun tilladt, hvis det kræves ift. gennemførelse af 
tilbuddets formål og hvis alle bærer en kvalificeret mundbind (medicinsk eller godkendt masker efter 
følgende standarter: FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 eller KF94)   



• Kor, orkestre mv. må forsat IKKE afholde deres aktiviteter 
 
 
Svømmehaller   
Holdes forsat lukket, siden det vil være nødig at åbne omklædningsrum mv.    
   

  

Arrangementer   
er forsat forbudt at afholde.    
    

  
   

Links og dokumenter   
   
Forordningen 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210410_LF_Corona-
Bekaempfungsverordnung.html#doc237386e6-ef93-45d3-8d0f-63754a715a62bodyText13  
 
SdU’s Coronaplakat   
https://cloud.sdu.de/index.php/s/YwS3JWsmyRmdE7B?path=%2FCorona   
    
   
Hilsen din afdeling Idræt, Unge og Kultur   

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210410_LF_Corona-Bekaempfungsverordnung.html#doc237386e6-ef93-45d3-8d0f-63754a715a62bodyText13
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210410_LF_Corona-Bekaempfungsverordnung.html#doc237386e6-ef93-45d3-8d0f-63754a715a62bodyText13
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210410_LF_Corona-Bekaempfungsverordnung.html#doc237386e6-ef93-45d3-8d0f-63754a715a62bodyText13
https://cloud.sdu.de/index.php/s/YwS3JWsmyRmdE7B?path=%2FCorona
https://cloud.sdu.de/index.php/s/YwS3JWsmyRmdE7B?path=%2FCorona
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