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Slesvig-Holstens forordning fra mandag den 20. september 2021   
I den nyeste forordning lægges der endnu stærkere fokus på testpligten (3G-reglen) til fordel for 

lempelser indendørs ift. mindsteafstand, mundbind og indsamling af kontaktdata. Den 

nedestående tekst er et sammendrag af forordningens regler. Vi forbeholder os retten til 

præciseringer, da vi hyppigt har oplevet, at konkrete ting først forklares i FAQ’erne på 

schleswig-holstein.de, efter at forordningen er trådt i kraft. Vær omhyggelig med overholdelse af 

reglerne og hygiejnen. Et stort tak for jeres ihærdig indsats som frivillig. I er med til at 

gennemføre fritidslivet i overensstemmelse med de aktuelle regler.   

 

Nedestående regler gælder foreløbig til og med den 17. oktober 2021. De nedestående 

regler gælder derfor også i efterårsferien.     

   

Indholdsoversigt:   

• Krav til hygiejnekoncept 

• Anbefalinger (mundbind og mindsteafstand) 

• Indsamling af kontaktdata 

• Vaccinerede og helbredte personer samt testpligt 

• Regler til idrætten og svømmehaller   

• Regler til UF-, spejder- og FDF-arbejde, herunder ungdomslejre   

• Regler til afholdelse af arrangementer   

• Links til forordningen, dokumenter mv.    

  
 

Hygiejnekoncept   
Et hygiejnekoncept skal som minimum indeholde en redegørelse af:   

• Begrænsning af besøgende hhv. personer ved for trænge omgivelser  

• Regulering af besøgsstrømme    

• Regelmæssig rengøring af overflader samt rengøring/desinficering af de sanitære faciliteter    

• Regelmæssig udluftning af indendørsrum    

• Ved aktiviteter med sang eller brug af blæseinstrumenter skal der særligt i 

hygiejnekonceptet lægges fokus på udluftningen ((”Kohlendioxid (CO2) er en relevant 

indikator her for udskiftning af luften)) 

   

Husk ved rengøring, at der tages en klud med desinfektionsmiddel, som overfladerne tørres af med. 

Rengøring kun med en sprøjteflaske er ikke nok. Jeres konceptet skal ikke godkendes af 

sundhedsmyndighederne, men fremlægges hvis de forlanger det.   

 

For toiletrum gælder følgende regler: 

• Undgå, at to personer kommer i tæt kontakt ved trænge omgivelser (fx kun 1 person ad 

gangen på toilettet)   

• Sørg for rengøring og desinficering af toiletrummet   

• Sørg for god udluftning   

 

For omklædningsrum, bruser og saunaer optages et særskilt afsnit i konceptet, hvor de 
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ovennævnte punkter beskrives særskilt for jeres sanitære faciliteter (medmindre for toiletter). For 

toiletter skal der ikke skrives et særskilt afsnit i jeres hygiejnekoncept.  

 

Anbefalinger 
Der er tre faktorer, der ikke længere skal overholdes hhv. som er blevet omformet til anbefalinger. 

Fremover forholder det sig også på følgende vis. 

 

Mindsteafstand 

• Det er ikke længere forpligtende at sørge for at overholde mindsteafstanden. Det anbefales, 

at personer overholder mindsteafstanden. Der skal reduceres en tæt kontakt mellem 

mennesker ved arrangementer, forsamlinger og institutioner, der er offentlig tilgængelig.  

 

Mundbind 

• I situationer, hvor mindsteafstanden ikke kan overholdes, anbefales mundbind.  

• Børn under 6 år er fritaget fra mundbind (også i offentlig transport, i forretninger, hvor der 

forsat gælder kravet om at bære mundbind). 

• OP-, medicinske eller godkendte masker: FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 eller KF94 

• Mundbind må kortfristet tages af, hvis der ryges eller indtages mad/drikkelse på ens fast 

sidde- eller ståplads (medmindre andet nævnes efterfølgende) 

 

   

Indsamling af kontaktdata   
For alle de foreningstilbud og arrangementer, som afholdes i jeres forening eller gruppe, er det 

ikke længere forpligtende at indsamle kontaktdata. Faktisk er den ny forordning ændret til, at det 

kun under meget strikse databeskyttelsesretslige forudsætninger er tilladt at indsamle kontaktdata. 

Jeres husret er ikke et retsgrundlag for en forpligtende kontaktdataindsamling. Hvis I vil opkræve 

kontaktdata på frivillig basis skal det nu baseres på et retsgrundlag fra 

databeskyttelsesforordningen.  

 

   

Vaccinerede/helbredte personer og testpligt 
Der gælder særregler for vaccinerede hhv. helbredte personer (jf. ”COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung” forkortet SchAusnahmV fra den 8. maj).  

• Vaccinerede personer: er en person er fuldt vaccineret (1 hhv. 2 stik, alt efter 

vaccinen) og der er gået mindst 14 dage siden fuld vaccination. Har personen kun fået 

et stik ud af to hhv. er der ikke gået 14 dage efter den fulde vaccination, tæller de med i 

det samlede personantal og skal fremlægge en negativ-test. Ligeledes skal de fremlægge 

en negativ-test, hvis de har Corona typiske symptomer for at kunne deltage i jeres tilbud. 

• Helbredte personer: er en person, der har overstået en Covid-19 infektion og er 

blevet testet for infektion. Efter infektionen skal der være gået mindst 28 dage samtidig 

må infektionen ikke være ældre end 6 måneder. I det tilfælde tæller personer ikke med i 

det samlet personantal. En helbredt person tæller som vaccineret, hvis de har modtaget en 

vaccination. De skal fremlægge en negativ-test, hvis de har Corona typiske symptomer 
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for at kunne deltage i jeres tilbud. 

 

Testpligt 
Testen kan fremligges i papirform eller elektronisk fx i en app.  

 Børn under 7 år er fritaget fra testning 

 En negativ test må ikke være ældre end 24 timer (ved en hurtigtest) 

 En negativ test må ikke være ældre er end 48 timer (ved en PCR-test) 

 Et negativt testresultat udstedt af en skole, aflagt under tilsyn, der ikke må være ældre 

end 24 timer (gælder særligt de myndige elever) 

 De mindreårige elever testes normalt to gange om ugen inden for rammerne af et 

bindende skolebeskyttelseskoncept og behøver derefter ikke at blive testet. Det kræver 

dokumentation udstedt fra skolen. I tidsrummet fra den 4-17. oktober gælder 

testbeviset, hvis den sidste testning ikke ligger længere tilbage end 72 timer eller hvis 

værgen skriftlig erklærer, at barnet har udført en godkendt selvtest, der ikke må være 

ældre end 72 timer. Datoen for udførelsen af testen skal være anført på erklæringen. 

 Personer, der er vaccineret eller helbredt, skal fremlægge deres respektive bevis  

 Ved personer over 16 år skal I nu også sammen med beviset (vaccineret, helbredt 

eller testet) tjekke deres billedlegitimation (”Ausweiß, Reisespass, Führerschein”). I 

må kun se legitimation, men aldrig tage en kopie af beviset eller legitimationen.  

  

Idræt   
For de frivillige trænere og instruktører på idrætsområdet gælder nu også 3G-reglen til fordel for 

lempelser af mindsteafstanden og mundbind ved idrætsarrangementer.   

 

Indendørstræning 

• Testpligt (jf. ovenstående) 

• Hygiejnekoncept med særlig fokus på den udøvede idræt  

• For tilskuere (fx forældre) gælder arrangementsreglerne 

 

Udendørstræning 

• Ingen personbegrænsning 

• For tilskuere (fx forældre) gælder arrangementsreglerne  

 

Turneringer og stævner (indendørs): 

• Testpligt (jf. ovenstående) 

• Hygiejnekoncept med særlig fokus på den udøvede idræt 

• For tilskuere gælder reglerne arrangementsreglerne 

 

Turneringer og stævner (udendørs) 

• Hygiejnekoncept med særlig fokus på den udøvede idræt  
• For tilskuere gælder reglerne arrangementsreglerne 

 

Svømmehaller   
• Testpligt (jf. ovenstående) 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Testen/selbstauskunft.html
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• Hygiejnekoncept med særlig fokus på den udøvede idræt   

 

Kontakt direkte svømmehallen for nærmere afklaring og hvilke regler der gælder det enkelte sted.  

 

 

 

UF-, spejder- og FDF-arbejde (på tysk: ”Jugendarbeit”)   
  For ungdomsarbejdet i vores ungdomsforeninger og grupper gælder der følgende: 

• Arrangementsreglerne 

• Indendørs testpligt og hygiejnekoncept (medmindre andet er nævnt i det nedestående) 

 

For 1-dags tilbud i ungdomsarbejdet 

• gælder arrangementsreglerne 

 

For tilbud over flere dage i ungdomsarbejdet (uden overnatning) 

• ingen testpligt ved indendørsarrangementer, hvis deltagerkredsen forbliver konstant hen 

over det tidsrum, som tilbuddet varer og alle deltagere bærer et mundbind. Vil I undgå 

mundbindet, gælder testpligten. 

 

For tilbud over flere dage i ungdomsarbejdet med overnatning  

• her gælder testpligten kun ved ankomsten, så længe deltagerkredsen forbliver konstant hen 

over det tidsrum som tilbuddet varer  

• hygiejnekonceptet skal forholde sig til håndtering af forordningens regler ift. overnatning, 

spisning og de planlagte aktiviteter samt hvordan man forholder sig ved positive-testede 

deltagere  

 

 

 

Arrangementer   
Der er ikke længere en opdeling af forskellige regler efter arrangementsformen. Arrangementer 

med maks. 25 personer udendørs er ikke længere et arrangement som er underlagt reglerne for 

arrangementer.  

 

Ved arrangementer med maks. 25 p. (indendørs) 

• Testpligt gælder ikke i et sådan tilfælde. Her behøves I ikke at tjekke deres bevis, så længe 

der kun deltager mindre end 25 personer, der hverken er vaccineret eller helbredt. Børn 

under 14 år fra de deltagende husstande tæller ikke med. Det samme gælder vaccinerede og 

helbredte personer. Ved denne arrangementsform skal der ikke udarbejdes et 

hygiejnekoncept.  

 

Ved alle andre arrangementer 

 Indendørs 

• Ved over 25 personer skal I tjekke deres beviser (jf. ovenstående testpligt) 

• Der skal udarbejdes et hygiejnekoncept 
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Udendørs 

• Ingen personbegrænsning 

• Intet krav om testpligt eller at udarbejde et hygiejnekoncept 

 

 

Links og dokumenter   
 

Forordningen 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210915_corona_bekaempfungsVO.html#do

cef854a0f-8588-481e-9060-f38d16b4e61bbodyText143  

 

(COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung–forkortet SchAusnahmV) 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Coron

a-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7  

 

Kort oversigt af Corona-reglerne 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/2021/_schaubild_coronaregeln_s

h.pdf?__blob=publicationFile&v=9  

 

SdU’s Coronaplakat   

https://cloud.sdu.de/index.php/s/YwS3JWsmyRmdE7B?path=%2FCorona  

 

Veranstaltungsstufenkonzept 

Linket følger når det er offentliggjort. Den opdateret version kan hentes fra vores hjemmeside. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210915_corona_bekaempfungsVO.html#docef854a0f-8588-481e-9060-f38d16b4e61bbodyText143
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210915_corona_bekaempfungsVO.html#docef854a0f-8588-481e-9060-f38d16b4e61bbodyText143
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210915_corona_bekaempfungsVO.html#docef854a0f-8588-481e-9060-f38d16b4e61bbodyText143
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/2021/_schaubild_coronaregeln_sh.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/2021/_schaubild_coronaregeln_sh.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/2021/_schaubild_coronaregeln_sh.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://cloud.sdu.de/index.php/s/YwS3JWsmyRmdE7B?path=%2FCorona

