
Q&A – nedlukning af idrætten i syv nordjyske kommuner 

De berørte kommuner er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Læsø, Vesthimmerland, 

Jammerbugt og Thisted.  

Opdateret senest den 5. november 2020.  

Spørgsmål Svar 

FACILITETER 
Vores faciliteter er privatejede – er der noget 
til hinder for, at vi holder dem åbne for vores 
medlemmer? 

Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og 
foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller,  
svømmehaller, træningscentre og 
foreningslokaler for offentlig adgang.  
 
Udendørs faciliteter må stadig være åbent, 
men der må kun være en forsamling på max 10 
personer uanset alder inkl. trænere mv.  
 

SOCIALE AKTIVITETER 

Kan vi gennemføre planlagte sociale 
aktiviteter? 

Nej, desværre ikke. Myndighederne opfordrer 
til mindst mulig social kontakt i de berørte 
kommuner.  

TRÆNING 
Må vi fortsat træne i grupper af max 10 inkl. 
træner, hvis vi træner udendørs?  
 

Ja, det er fortsat muligt at træne i mindre 
grupper på max 10, hvis træningen finder sted 
udendørs. 

Må et medlem fra én af de syv berørte 
kommuner krydse kommunegrænsen til en 
anden berørt kommune for at deltage i en 
udendørs træning?  
 

Nej, alle beboere i de berørte kommuner 
opfordres kraftigt til ikke at krydse 
kommunegrænsen.  
 

Hvordan opfordrer vi bedst vores medlemmer 
til at holde sig i gang under nedlukningen, 
hvis de ikke kan træne udendørs? 

Under den nationale nedlukning i marts var 
der mange klubber og foreninger, der 
arrangerede virtuelle træninger over fx Teams 
eller Zoom, ligesom der også var mange, der 
sendte træningsprogrammer ud til 
medlemmerne med øvelser, de kunne lave 
hver for sig hjemme. Det kan vi varmt 
anbefale.  

TURNERINGER  
Nedlukningen betyder, at vi har atleter/hold, 
der ikke kan deltage i planlagte 
kampe/turneringer – hvordan er de stillet? 

DIF anbefaler, at det enkelte forbund laver 
klare retningslinjer for, hvilke konsekvenser 
den nuværende situation med de strenge 
restriktioner skal have for de berørte 



hold/atleter (Udskydes kampe? Deles point? 
Taberdømmes holdet? Osv.)  
 

PROFESSIONEL IDRÆT 

Vi er pt. ved at få klarlagt, hvad de nye restriktioner betyder for professionel idræt.  

MØDER 

Vi har et eller flere møder planlagt i den 
kommende tid – må vi gennemføre dem, hvis 
alle mødedeltagere er bosat i samme 
(berørte) kommune? 
 

Nej, myndighederne opfordrer til mindst mulig 
social kontakt i de berørte kommuner. Derfor 
anbefaler vi, at man i stedet afholder mødet 
virtuelt eller udskyder det, til situationen har 
ændret sig i positiv retning.   
 
 

 

 

 


