
 

 
 
 

Midlertidige retningslinjer jf. seneste Covid-19-restriktioner 
 
Følgende retningslinjer gælder for breddeishockeyklubberne i Danmark og er godkendt af DIF. 
 
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. 
 
Den enkelte kommunes retningslinjer og restriktioner vil til enhver tid trumfe DIFs og DIU’s 
retningslinjer. 
 
 
Følgende er gældende for alle klubber fra 1. marts 2021 og indtil andet meldes ud 
 
For breddeishockeyen gælder, at der må trænes udendørs, så længe træningen sektioneres op i maksimalt 
25 personer ad gangen inkl. trænere/ledere. 
 
Sektionering betyder her følgende: 
 

• De forskellige sektioneringer må ikke krydse hinanden 
• Toiletter, opbevaringsskure mv. i forbindelse med træningsanlægget må gerne holdes åbne for 

opbevaring og kortvarige ophold 
• Der opfordres til, at man møder op til træningen omklædt 
• 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  
o Ex: En U13-træner må gerne træne med sit U13-hold, afslutte træningen og derefter starte 

en ny træning med U15-holdet – en træner må dog ikke stå for træningen af to sektioner 
på samme tid (altså eks. en U13-træning i en sektion og en U15-træning i en anden sektion) 

o Ex2: En U15-spiller må gerne træne med sit U15-hold, afslutte træningen og derefter starte 
en ny træning med U17-holdet – vi opfordrer dog til, at I undgår at blande grupperne 

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

 



 
Som udgangspunkt ønsker DIU ikke at skærpe de fra myndighederne fastlagte restriktioner omkring 
mulighed for udendørstræning. Vi skal dog kraftigt opfordre til, at evt. udendørstræning bliver udført med 
tanke på de intentioner, som nedlukningen har, og understrege, at evt. udendørstræning skal arrangeres på 
en måde der ikke kan virke som en omgåelse af forsamlingsloftet på 25 personer. 
 
Vi opfordrer også til, at man tager hensyn til spillernes og trænernes sikkerhed i form af eksempelvis 
refleksveste, hvis man vælger at træne udendørs, selvom det efterhånden er blevet lysere udenfor. 
 
Det er fortsat vores intention, at kampe genplaceres. Ligesom vi i skrivende stund undersøger muligheden 
for at forlænge sæsonen frem mod skolernes sommerferie. Kan kampene ikke genplaceres, sendes en mail 
til sport@ishockey.dk, og pointene deles med 1,5 point til hvert hold. 
 

mailto:sport@ishockey.dk

	Midlertidige retningslinjer jf. seneste Covid-19-restriktioner

