
 

 
 
 

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 fornuf-
tige. 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. 
 
Som udgangspunkt ønsker DIU ikke at skærpe de fra myndighederne fastlagte restriktioner omkring mulighed 
for træning. Vi skal dog kraftigt opfordre til, at træningen bliver udført med tanke på de intentioner, som 
restriktionerne har, og understrege, at evt. træning skal arrangeres på en måde, der ikke kan virke som en 
omgåelse af forsamlingsloftet på 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ingen krav om, at trænere/ledere/nødvendige voksne fremviser coronapas 
for at deltage i træninger indendørs, men vi opfordrer alle trænere/ledere/nødvendige voksne til jævnligt at 
blive testet jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger for folk, der møder op på arbejdspladser. 
 
 
Den enkelte kommunes retningslinjer og restriktioner vil til enhver tid trumfe DIFs og DIU’s retningslinjer. 
 
 
Følgende er gældende for alle klubber fra 21. maj 2021 og indtil andet meldes ud 
 
Træning indendørs 

• Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper. 
• Kontaktsport - også med kropskontakt - er tilladt for alle aldersgrupper. 
• Der gælder et forsamlingsloft på 50 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i 

det samlede antal. 
• Træningen kan sektioneres, hvilket betyder at man kan have maksimalt 50 personer ad gangen inkl. 

trænere/ledere/nødvendige voksne i hver sektion. 
 



 
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 klubben 

• Der er et kvadratmeterkrav på 4 kvm. pr. person og afstandskrav på mindst én meter og gerne to 
meter. Dette krav gælder både for toiletter, bade- og omklædningsrum 

• 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.  

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

o Eks. 2: En U15-spiller må gerne træne med sit U15-hold, afslutte træningen (i omklædnings-
rummet) og derefter starte en ny træning med U17-holdet – vi opfordrer dog til, at I undgår 
at blande grupperne 

o Eks. 3: Spillere fra forskellige årgange må gerne morgentræne med fx kraftcenterholdet, af-
slutte træningen (i omklædningsrummet) og derefter starte en ny træning med U17-holdet 

 
 
Regler for coronapas ved indendørs idræt 

• Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt.  
• Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne. 
• Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af co-

ronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet. 
 
 
Træning udendørs 

• Der gælder et forsamlingsloft på 100 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere 
og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal. 

 
Vi opfordrer også til, at man tager hensyn til spillernes og trænernes sikkerhed i form af eksempelvis refleks-
veste, hvis man vælger at træne udendørs ved skumringstid. 
 
 
Kampe 
Der må spilles kamp under følgende retningslinjer: 
 

• Hvert hold må maksimalt stille med 21 personer (trænere + spillere) 
• Kun protokolfører og de 2 personer i straffeboksen må have kontakt med de spillende hold/dommere 



 
• 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 arrange-
rende klub 

• Trænere, spillere og forældre må ikke deltage på forskellige sektioneringer af kampgrupper (altså 
man kan ikke spille U15 først og derefter U17 på samme spilledag) 

• U9- og U11-kampe kan godt afvikles med op til 50 personer på hver banehalvdel, hvis…  
  
… det er tydeligt markeret, at det 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 

 
 
Tilskuere 

• Forældre og andre må gerne overvære træningen siddende fra tilskuerpladserne, men tæller med i 
de 50, som er det gældende forsamlingsloft indendørs. Det samme gør sig gældende udendørs, hvor 
forsamlingsloftet er 100 personer.  

• Der må være tilskuere siddende til kampe. Her gælder et forsamlingsloft på 500 inklusive deltagerne 
på banen. Det vil f.eks. sige, der kan være 50 spillere, trænere og dommere på banen, mens der må 
være 450 siddende tilskuere.    

 
 
Generalforsamlinger 
Det er nu igen muligt at afvikle generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder ved fysisk møde på no-
genlunde normal vis. Møderne kan fremover afvikles, både i egentlige konferencelokaler og i klublokaler. 
Men på visse betingelser om kvadratmeterkrav, afstand m.v. 
   
Rammerne for møder i konferencecentre 
Det er et af flere krav til fysisk afvikling af møder i konferencelokaler, at deltagerne kan fremvise et corona-
pas. Der er desuden oplistet arealkrav og afstandskrav til faciliteterne. Det er derfor vores anbefaling, og det 
vil være OK i denne situation, at bestyrelsen kræver tilmelding i passende tid forud for generalforsamlingen, 
så indretningen af lokaler kan foretages ud fra et kendt antal deltagere. Deltagere uden coronapas og delta-
gere uden tilmelding kan afvises ved døren, og mødet kan afvikles lovligt, forenings-retligt set, selv om nogle 
deltagere på denne måde bliver afvist.  
  



 
Afholdelse af møderne forudsætter, at en række krav opfyldes. De væsentligste er følgende: 

• Der må maksimalt være 500 deltagere eller 1.000 med 500 i hver sektion. 
• Deltagerne skal kunne fremvise et coronapas 
• Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned.  
• Der skal være mindst 2 kvadratmeter pr. deltager, og der skal være mindst 1 meter mellem de sid-

dende deltagere. 
• Der skal bruges mundbind, når deltagerne ikke sidder ned. 
• Der skal være information om de almindelige corona-forholdsregler, og der skal være adgang til vand 

og sæbe eller håndsprit. 
 
Læs også om retningslinjerne her, hvis jeres generalforsamling har været udsat: https://www.dif.dk/da/for-
ening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona 
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