
Gang i indendørs idræt igen 
 

Idrætsforeninger kan igen afvikle både indendørs og 
udendørs idrætsaktiviteter, herunder holdtræning. Det 

bekræfter sundhedsmyndighederne. 
 

Epidemikommissionen kom 19. december med en anbefaling til 
danskerne om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter. 

Anbefalingen udløb den 4. januar, og onsdag den 5. januar meddelte 
myndighederne, at opfordringen ikke længere gælder. 

 
”Idrætsforeningerne spiller en central rolle for danskeres fysiske og 

mentale velvære. Derfor er det helt afgørende for folkesundheden i 
Danmark, at de frivillige kræfter ude i alle foreningerne kan fortsætte 

med at lave aktiviteter, som giver sved på panden og smil på 

læberne,” siger DIF’s formand, Hans Natorp. 
 

”Derfor er jeg også tilfreds med, at der fra politisk side og fra 
sundhedsmyndighedernes side er en anerkendelse af dette, og at alle 

foreningerne nu kan tage imod deres medlemmer,” understreger 
han. 

 
DGI og DIF opfordrer foreningerne til at afvikle alle 

idrætsaktiviteter 
Der er høje smittetal i samfundet, og derfor kan der i 

idrætsforeningerne opstå usikkerhed om, hvordan man håndterer 
situationen lokalt. Men opfordringen fra DIF og DGI er klart, at 

foreningerne afvikler deres aktiviteter. 
 

”Vi har oplevet, hvordan de tidligere nedlukninger har haft store 

konsekvenser for både idrætsforeningerne og for vores trivsel. Vi har 
brug for idrætsforeningernes fællesskaber for at mindske de negative 

effekter af fysisk inaktivitet og modvirke den mistrivsel, vi især har 
set blandt børn og unge,” siger DGI’s formand Charlotte Bach 

Thomassen. 
 

DIF og DGI har fortsat forståelse for, at idrætsforeninger lokalt kan 
vælge at lukke ned for aktiviteterne i en kort periode. 

 
Der gælder fortsæt nogle smitteforebyggende anbefalinger om at 

klæde om hjemmefra og påbud om eksempelvis brug af mundbind i 
idrætsfaciliteter, ligesom der er krav om coronapas i fitness. Se 

anbefalingerne 
 

Hjælpepulje på vej 

http://elink.dgi.dk/c/7/eyJhaSI6NzYwNDYwMDcsImUiOiJsb3R0ZS52YW5nc2dhYXJkQGdtYWlsLmNvbSIsInJpIjoiY29udGFjdC0wNjg5Y2VhNTVjZDJlYTExYTJmZjAwNTA1Njk2NDcxYS05NjkyNzcyMWNjNGU0MTUyYjliODM1M2Q2YzUwMjE0NiIsInJxIjoicDEtYjIyMDA1LTk3OWM4NTY0M2Y5YTRhZTNiMTYyYTBmMTVkODY4MmI5IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjAiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5kZ2kuZGsvb20vcHJlc3NlL3ByZXNzZXJ1bS9zZW5lc3RlLW55dC9jb3JvbmEtaHZhZC1hbmJlZmFsZXItZGdpP19jbGRlZT1iRzkwZEdVdWRtRnVaM05uWVdGeVpFQm5iV0ZwYkM1amIyMCUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTA2ODljZWE1NWNkMmVhMTFhMmZmMDA1MDU2OTY0NzFhLTk2OTI3NzIxY2M0ZTQxNTJiOWI4MzUzZDZjNTAyMTQ2JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURHSWRpcmVjdG1haWwmZXNpZD03ZDFhMGQwYS0zNzZlLWVjMTEtYTMxMi0wMDUwNTY5NjQ3MWEifQ/pcLaXUtOe9zerfG09Pk_pQ
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Før jul besluttede et flertal i folketinget at afsætte 20 millioner kroner 
til en hjælpepulje, som foreninger kan søge for at få dækket tab i 

forbindelse med aflysninger af aktiviteter i juleferien – eksempelvis 
julestævner, som ikke har kunnet afvikles. 

 
Puljen vil blive administreret via DIF og DGI’s foreningspulje. I 

øjeblikket afventer DIF og DGI mere detaljeret information om 
puljens størrelse og ansøgningskriterier. Så snart, det er klart, åbnes 

puljen, hvilket vil blive meldt ud til alle foreninger. 
      

Med venlig hilsen 
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