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D.A.I. fodboldens Corona foranstaltninger: 
 

 

Foranlediget af de netop opstrammede foranstaltninger for Coronasmitte, har Fodboldudvalget følt 

behov for udsendelse af generelle regler til vores fodboldklubber, så alle er klar over hvordan de skal 

forholde sig i disse svære tider for idrætten som det øvrige samfund. 

 

Vores udgangspunkt for disse regler er myndighedernes generelle anbefalinger samt de retningslinjer 

som er udstukket af Danmarks Idrætsforbund. 

 

• Personer med symptomer på Covid-19 skal ikke møde op til en kamp, og dette gælder for såvel 

spillere som ledere og officials. Har men disse symptomer må man først møde op igen efter 48 

timer, eller med en negativ Coronatest. 

 

• Hvis man er i nærkontakt med en smittet person, kan man af naturlige årsager ikke vide om 

man er smittet, og derfor opføre sig som om man er smittet. 

 

• Vær ærlig i din opførsel, og orienter omgående din klubleder. 

 

• Konstateres en spiller eller leder positiv efter en kamp, skal klubben omgående orientere 

kampens modstander samt fodboldudvalget, så der kan tages passende forholdsregler. 

 

• Ved omklædning må der maksimalt være 10 personer samlet i samme lokale. 

 

• Husk det generelle forsamlingsforbud som p.t. er 50 personer ude på baneanlægget, og hold en 

minimumsafstand på sidelinjen, til andre på 1 mtr. gerne mere. 

 

• Drikkedunke må ikke deles med andre. 

 

• Publikum til kampene skal overholde afstandsreglerne, og bør ikke opholde sig i nærheden af 

såvel spillerne som udskiftningsområdet. 

 

• Husk at udfylde jeres holdkort så fyldestgørende og præcist, at Fodboldudvalget har en god 

mulighed for hjælp ved evt. smittesporing. 

 

 

Med disse regler håber Fodboldudvalget på, at alle for en sikker idrætsoplevelse, og risikoen mindskes 

mest muligt. 
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