
 

 
 
 

Midlertidige retningslinjer jf. seneste Covid-19-restriktioner 
 
Følgende retningslinjer gælder for breddeishockeyklubberne i Danmark og er godkendt af DIF. 
 
Følgende er gældende indtil videre til og med 4. oktober 
 
Træning 
 
Der må trænes, så længe træningen sektioneres op i maksimalt 50 personer ad gangen. 
 
Sektionering betyder her følgende: 
 

• De forskellige sektioneringer må ikke krydse hinanden i omklædningsgange/i lobby/etc. – dette er 
en logistik opgave der skal kunne løses af den arrangerende klub 

• Der opfordres til, at så mange så muligt klæder om hjemmefra – forældre i omklædningsrummet 
tæller med i 50 personers-sektioneringen 

• Trænere, spillere og forældre må gerne deltage på forskellige sektioneringer i løbet af en dag; det 
er et krav at en enkelt sektionering skal være færdiggjort inden en ny starter.  (***opdateret fra 
tidligere***) 

o Ex: En U13-træner må gerne træne med sit U13-hold, afslutte træningen (i 
omklædningsrummet) og derefter starte en ny træning med U15-holdet 

o Ex2: En U15-spiller må gerne træne med sit U15-hold, afslutte træningen (i 
omklædningsrummet) og derefter starte en ny træning med U17-holdet 

o Ex3: Spillere fra forskellige årgange må gerne morgentræne med fx kraftcenterholdet, 
afslutte træningen (i omklædningsrummet) og derefter starte en ny træning med U17-
holdet 

• Forældre må overvære træningen siddende fra tilskuerpladserne – der må maksimalt fortsat være 
500 personer i alt i faciliteten 

 
Kamp 
 
Der må spilles kamp under følgende retningslinjer: 
 

• Hvert hold må maksimalt stille med 21 personer (trænere + spillere). Hold der møder ind med mere 
end totalt set 21 personer taberdømmes (***opdateret fra tidligere***) 



 
• Kun protokolfører og de 2 personer i straffeboksen må have kontakt med de spillende 

hold/dommere. Øvrige personer (fx en tidtager) må ikke have kontakt med spillere. Alle personer i 
speakerboksen skal bære mundbind. (***opdateret fra tidligere***) 

• Dette giver følgende udregning: Hold (42), dommere (3-4), bokspersonale (3) = 49 personer  
• Denne gruppe på 49 tæller således som en sektion, og de må ikke krydse andre hold/sektioneringer 

i omklædningsgange/i lobby/etc. – dette er en logistik opgave der skal kunne løses af den 
arrangerende klub 

• Trænere, spillere og forældre må gerne deltage på forskellige sektioneringer af kampgrupper. 
Træningsreglerne er gældende; dvs. en sektion (fx en U15-kamp) skal afsluttes helt (i 
omklædningsrummet) inden den næste begynder (***opdateret fra tidligere***) 

• Hold må gerne dele bus under transport til kampen (gældende regler for buskørsel skal overholdes) 
(***opdateret fra tidligere***) 

• Dommere må gerne dømme 2 kampe i streg (fx U15 og U17). Den ene kamp skal være afsluttet helt 
(i omklædningsrummet) før den næste påbegyndes (***opdateret fra tidligere***) 

 
U7, U9 og U11 kampe kan godt afvikles med op til 50 personer på hver banehalvdel, hvis…  
 
… det er tydeligt markeret og opdelt, så hver banehalvdel er én sektion 
… at der er fire omklædningsrum til rådighed (to til hver sektion), eller at spillerne kommer omklædt og 
henvises til hvilken sektion, de tilhører 
… spillerne må på intet tidspunkt krydse 
 
Generelt 
 
Vi skal alle bruge vores sunde fornuft – også når reglerne/retningslinjerne måske ikke virker specielt 
fornuftige.  
 
Det er ikke kun en sundhedsfaglig vurdering fra myndighederne; der er naturligvis meget andet, der spiller 
ind, og selvom det kan undre, så lever vi videre af at overholde reglerne. 
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