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Til foreninger der benytter vores idrætsfaciliteter.  
 
Fredag annoncerede statsministeren nye restriktioner, som rammer for-
eningslivet hårdt. Forsamlingsforbuddet sænkes blandt andet til 10 perso-
ner for personer over 21 år, fra mandag d. 26/10 og fire uger frem.  
Restriktionerne som blev fremlagt i fredags, er på nogle punkter en stram-
ning, på andre punkter en præcisering af de gældende regler, i løbet af i 
morgen mandag forventer vi at DIF og specialforbundene kommer med 
præciseringer på de enkelte områder, dem vil vi selvfølgelig gennemgå og 
forsøge at få eventuelle tvivlsspørgsmål uddybet, så vi kan være så nøjag-
tige som muligt. Denne manglende præcisering medfører også at der med 
kort varsel vil kunne komme ændringer til nedenstående sammendrag fra 
Kulturministeriets hjemmeside. 
Corona-Regler i Holstebro Kommunes sport og fritidsfaciliteter: 
Forbud mod at forsamles mere end 10 personer. 

Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden 
overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer 
over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af akti-
viteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter. 
Det har tidligere været muligt at opdele et lokale til flere grupper, dette er 
et af de punkter, vi ønsker belyst inden vi giver lov til dette. 
 
Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professio-
nelle idrætsudøvere. 

Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idræts-
udøvere, herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter 
på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra de-
res idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier 
eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. 
 
Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutio-
ner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthal-
ler, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videns-
pædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv. 

 
Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale 
tilknyttet den pågældende kulturinstitution og idrætsfacilitet. 
Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned. Kravet om 
brug af mundbind eller visir gælder heller ikke for optrædende og udøvere 
mv. under disses optræden og udøvelse mv. Kravet gælder dog umiddelbart 
før og efter. Kravet om mundbind for kultur- og idrætsinstitutioner vil være 
gældend  
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I idrætscentre hvor der krydses fællesarealer, bæres der mundbind frem til 
det lokale, hvor der dyrkes idræt.  
Ellers gælder følgende: at når man går ud af omklædningsrummet i sit 
idrætstøj, skal man ikke have mundbind eller visir på, heller ikke mellem 
maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal - når man har svømmetøj på og 
går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man 
skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklæd-
ningen, og når man forlader stedet - eller opholder sig i fx et loungeområde 
fra d. 29. oktober 2020 og til 2. januar. 
Man skal have mundbind på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet på 
hele idrætscentret.  
 
I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besø-
gende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser 
med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må 
der være op til 500 personer til stede. 

 
Der må være op til 500 mennesker samlet til en enkelt idrætsbegivenhed, 
inklusive aktive på banen og officials. Ved afvikling af en kamp, kan der 
ifølge turneringsreglementet for øvrige rækker deltage op til 40 aktive per-
soner, herunder spillere, trænere, dommere og officials. Antallet af aktive 
skal modregnes de 500, så hvis man har 40 aktive på og omkring banen, 
kan der max. være 460 tilskuere, hvis tilskuerarealet tillader det. 
Der opfordres til at ind- og udgang af tilskuere foregår i pauser mellem 
halvlege og mellem kampe, når holdene har forladt banen, og de deltagende 
hold til en evt. næste kamp er kommet på banen. 
Til alle kampe skal tilskuere sidde ned. Tilskuere bør blive på deres plads 
og bør kun forlade hallen i halvlege og efter, at kampen er slut, og de to 
hold har forladt hallen. Hvis der er en efterfølgende kamp, anbefales det, 
at man venter, til de næste hold er kommet på banen, så der ikke opstår 
kontakt mellem tilskuere og deltagere ved adgang til og fra hallen. 
Der må ikke være stående tilskuere eller foregå opvarmning i selve hallen 
under andre kampe. 
Tilskuerarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vej-
ledninger om at holde afstand i tilskuerarealerne. 
Der skal sikres en meters afstand mellem tilskuere målt fra næse til næse, 
og der må maks. være en tilskuer pr. 2 m2 i tilskuerarealet samt 2 meters 
afstand til spillefladen. Ved faste sæder i hallen må hvert andet sæde be-
nyttes. 
Arrangørforeningen bør have fokus på styring af tilskuerstrømme og over-
våge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved ind-
gange og til specifikke lokaler. Hvis flere haller er i brug i samme idræts-
center, bør der være særligt fokus på styring af kapaciteten i de enkelte 
haller, og man bør desuden indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt 
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antal samtidige tilskuere, under hensyn til tilgængeligt tilskuerareal, risi-
koen for sammenstimling osv. 
Der skal være frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning 
af tætte forsamlinger og sørge for, at protokollerne overholdes. 
 
Må der være flere arrangementer i samme idrætsfacilitet? 

Der må gerne være flere arrangementer i samme idrætscenter samtidigt, 
så længe der er en tydelig adskillelse af arrangementerne og publikum – 
samt udøvere – ikke krydser mellem arrangementerne. Det er arrangørfor-
eningens ansvar at sikre, at dette overholdes. 
 
For yderligere informationer og spørgsmål kontakt Idrætsinspektør Mogens 
Poulsen msp@holstebro.dk  


