
Webinar
om sommer
aktiviteter
og de nyeste retningslinjer

opdateret 

11. juni



Velkommen til webinar

Praktiske oplysninger for at vi alle får en god oplevelse ☺

• Husk at mute din mikrofon

• Du slår lyden til og fra ved at klikke her

• Ønsker du at stille et spørgsmål skriver du dit navn og emne i 
chatten og ordstyreren vil give dig ordret, når det passer. Du finder 
chatten ved at klikke her.
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Program

• Velkomst

• Oplæg om de nyeste retningslinjer v/tværfaglig leder 
Anne Werner

• Mulighederne for sommeraktiviteter 
v/udviklingskonsulent Betina Juul Nielsen

• Spørgsmål

• Opsamling og tak for i dag
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Retningslinjer

Genåbning af indendørsidræt
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Grundelementerne for forebyggelse 
af smittespredning 

• Isolation af personer med symptomer 

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne 
og kontaktpunkter

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed 
og varighed

Hvis ikke man har mulighed for at overholde alle elementer, 
anbefales det at de øvrige intensiveres …
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Forsamlingsforbud

Det gældende forsamlingsforbud skal altid overholdes

Fra 8. juni er det tilladt at 
samles optil 50 personer i én gruppe

og der skal være 
minimum 4 kvm pr. person 

Husk tydelig adskillelse af grupper
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Kropskontakt og afstand

Kropskontakt er igen tilladt i træningssituationer …

… men der anbefales stadig 
to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse 

eller ved fysisk anstrengelse

Og én meter i andre sammenhænge
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Redskaber

Alle typer redskaber må benyttes

Husk øget fokus på 
afspritning af kontaktpunkter
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Særlig præcisering for åbning af fitnessfaciliteter

• Maksimalt 1 pers. pr 4 kvm

• Regulering ved indgang og ved de enkelte 
fitnesslokaler

• afstandsmærker hvor det er hensigtsmæssigt

• Svedabsorberende udstyr skal ikke være tilgængeligt

• Ekstra rengøring og udluftning

• Desinfektion af kontaktflader
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Hurtig genåbning 

af foreninger og faciliteter?
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Sommeraktiviteter – må gerne afvikles
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Sommeraktiviteter - generelt
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FØR

• Dialog med kommunen
• åbning
• bad og omklædning
• rengøring
• skiltning
• håndsprit

• Dialog med foreningens 
trænere
• viden
• klare opgaver

• Information til de aktive
• velkommen igen
• adfærd
• sårbar?

UNDER

Træning
• rene redskaber
• en træner pr. gruppe
• frivillige/hjælpere

• modtagelse (i grupper)
• deltagerliste
• afsprit
• velkomst

• om muligt 2 m. afstand
• minimér ansigt til ansigt
• minimér kropskontakt
• afsprit hænder/fødder
• redskaber holdes rene

Sociale aktiviteter
• bland ikke grupper
• undgå kø
• håndhygiejne/bad
• overnatning?

EFTER

• evaluering af 
arrangementet med jeres 
trænere og hjælpere

• dialog med aktive
• feedback på adfærd
• sygdom?
• deres oplevelse?
• nyt tilbud 



Retningslinjer for sommeraktiviteter
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GENERELT
DELTAGERE: Max. 500 deltagere. Organiseret i faste gruppe af max. 50 inkl. faste ledere.

AKTIVITET: Så vidt muligt udendørs. Følg reglerne for fysisk aktivitet.

ANKOMST: Undgå offentlig transport. Ankomst evt. i tidsintervaller.

OMKLÆDNING OG BAD: hold 1 meters afstand. Bruseplads svabres og armatur aftørres efter hver brug.

TOILET: rengøres to gang dagligt.

SPISNING: max. 1 person/4 kvm. og 1 meters afstand. Buffet er ok og betjenes af få ledere. Spis i faste grupper. 
Faste pladser ved bordet Sprit borde, stole og service af før og efter spisning. Alle vasker hænder før spisning. 
Undgå kø og ensret færdsel i spisesalen.

UDEN OVERNATNING
Faste grupper af max. 50.

Deltagere kan evt. – når der 
er få deltagere tilbage –
samles på tværs af grupper i 
det omfang, der er 
hensigtsmæssigt. HUSK 
hygiejne!

MED OVERNATNING
Deltagere bør organiseres i familiegrupper af max. 8, som 
sover sammen. Gruppen undtages fra krav om 1 meters 
afstand. Ledere indgår ikke i familiegruppen.
Senge med 1 meters afstand. Luft ud i soverum 2 gange/dag.

Færrest mulig bruger af samme toilet og bad. Eget håndklæde.

Kontaktflader rengøres med vand og sæbe dagligt.

Læs mere i notatet fra Kulturministeriet: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-
19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Saerlige_retningslinjer_for_afholdelse_af_sommeraktiviteter.pdf

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Saerlige_retningslinjer_for_afholdelse_af_sommeraktiviteter.pdf
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Gratis webinarer
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DIF
KOM GODT FRA START EFTER 
CORONA-PAUSEN

Den 11. juni fra kl. 17-18 inviterer DIF alle klubber og foreninger til 
gratis webinar med konkrete råd til, hvordan de bedst tilrettelægger 
deres idrætsaktiviteter efter corona-pausen.

Webinaret giver desuden tips til, hvordan trænere og frivillige kan 
arbejde med idræts- og aktivitetsudvikling bredt set.

Oplægsholder på webinaret er Mads Hovgaard, der har en baggrund 
som underviser på SDU med fokus på innovation og idrætsudvikling. 

Mads har udviklet modellen Aktivitetshjulet, som kan anvendes til 
justere kendte samt udvikle nye idrætsaktiviteter. Det vil han tage 
udgangspunkt i på webinaret. Derudover vil Mads give konkrete råd 
til, hvordan trænere og frivillige kan arbejde med idræts- og 
aktivitetsudvikling bredt set.

Webinaret vil være en blanding af eksempler fra praksis, en 
beskrivelse af modellen, små film og perspektivering til konkrete 
værktøjer, som man kan bruge direkte i sin træning under de 
nuværende retningslinjer for dansk idræt.
Der vil være tid til enkelte og korte spørgsmål på skrift i chatten 
afslutningsvis, men webinaret vil ikke være dialogbaseret.

Tilmeld her: 
https://video.dif.dk/webinar-for-
klubber-kom-godt-
fra/767719b4ac4325e5b506/join

BEVÆG DIG FOR LIVET FITNESS
Corona-åbning af foreningsbaserede 
fitnesscentre
10. juni kl. 11 til 12

På webinaret bliver I opdateret på de nye 
retningslinjer for foreningsbaserede 
fitnesscentre, og hvordan I kan håndtere 
retningslinjerne i praksis.
Webinaret er både for bestyrelse og 
instruktører.

• Oplæg om gældende retningslinjer for 
åbning af fitnesscentre

• Budskaber til bestyrelse, instruktører og 
medlemmer

• Praktiske råd ift. indretning, rengøring og 
afvikling af hverdagen i centeret

• Spørgsmål

Læs mere og tilmeld her: 
https://www.bevaegdigforlivet.dk/fitnes
s/arrangementer/202000010027

https://video.dif.dk/webinar-for-klubber-kom-godt-fra/767719b4ac4325e5b506/join
https://www.bevaegdigforlivet.dk/fitness/arrangementer/202000010027


Vil I vide mere

GymDanmark (gymnastiktræning – hvordan?):
https://gymdanmark.dk/2020/06/08/kom-godt-igang-efter-coronapausen/

DIF (råd og vejledning):
dif.dk/corona

Sundhedsstyrelsen (god QA og om særligt sårbare):
https://www.sst.dk/da/corona

Hent plakat her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Coronasmitte.dk (god QA):
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal
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https://gymdanmark.dk/2020/06/08/kom-godt-igang-efter-coronapausen/
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
https://www.sst.dk/da/corona
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal


Kontakt os

Råd, retningslinjer og inspiration

HOVEDSTAD SJÆLLAND FYN & SYD MIDT & NORD FITNESS

Betina Elisabeth Karen Marie Tenna Sanne
bjn@gymdanmark.dk ere@gymdanmark.dk kmh@gymdanmark.dk tng@gymdanmark.dk sho@gymdanmark.dk

Konkurrence, GymDanmarks camps/sommerlejre mv.

sport@gymdanmark.dk
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Tak for i dag
www.gymdanmark.dk

http://www.gymdanmark.dk/

