
 

Danmarks deltagelse i EM kvindelig og mandlig idrætsgymnastik 2021 

 

Kære gymnaster, trænere, foreningsformænd og forældre      

(denne mail er sendt til dem som har tilmeldt gymnaster til EM-udtagelse. Send gerne mail videre til 

relevante modtagere) 

I GymDanmark er vi optaget af at deltage i det forestående EM med seniorlandsholdene i Basel, Schweiz d. 

21.-25. april. Vi er klar over at det har været en lang og hård periode uden internationale konkurrencer 

grundet den globale covid-19 situation og i nedenstående præciserer vi præmisserne for en eventuel 

deltagelse. 

  

Præmisser for GymDanmarks deltagelse i EM 

Fra forbundets side af er vi forpligtet til at forholde os til de gældende retningslinjer og anbefalinger fra 

myndighederne og DIF, som må tages med i beslutningen om GymDanmarks deltagelse til EM.  

Vi er opmærksomme på at der pt. frarådes unødvendige rejser til Schweiz og krav om karantæne efter endt 

rejse. Forbundet anser international mesterskabsdeltagelse for vores landshold, som en ”nødvendig rejse”, 

men følger naturligvis de krav der er fra udenrigsministeriets side, med efterfølgende karantæne i 10 dage. 

(se nærmere beskrivelse via link) 

Arrangørerne og European Gymnastics har detaljeret beskrivelse af corona retningslinjer under hele eventet. 

Dette indbefatter bl.a.: 

- Negativ PCR-test 72 timer inden ankomst  

- Løbende kviktest under hele eventet  

- Ingen tilskuere 

- Tiltag for social afstand mellem delegationer 

- Tiltag for corona boble omkring hotel, haller og transport  

Fra GymDanmarks side følger vi naturligvis de gældende anbefalet adfærdsrammer omkring afspritning, 

mundbind og social afstand.    

Ift. forsikringsforhold er der kommet nye muligheder, således at vi er også er dækket i tilfælde af 

coronasmitte i Schweiz. Dette gælder f.eks. i tilfælde af karantæne, skift af hotel, ny flybillet osv. I tilfælde af 

at en gymnast bliver smittet, vil en ”oppasser” også være dækket via forsikring. 

 

Opsummering 

På baggrund af ovenstående, ser vi det forsvarligt at deltage til EM i Schweiz, såfremt at: 

- Coronasituationen ikke forværres væsentligt  

- At deltagere er indforstået med: 

o ovennævnte præmisser (ex. krav om evt. lokal karantæne samt efterfølgende karantæne ved 

hjemkomst)  

o at dette bliver et anderledes EM med corona bobler, ingen tilskuere osv.  

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse


 

GymDanmark fastholder kommende EM-udtagelse og forventer at deltagende gymnaster er indforstået med 

præmisserne omkring EM-deltagelse.  

Vi er opmærksomme på at der kan være en række forhold omkring smitterisiko, karantæneforhold mm. der 

kan være afgørende for beslutningen omkring deltagelse. Vi respekterer naturligvis den enkeltes beslutning 

og udfaldet af denne. 

 

Må der være spørgsmål til ovenstående, så kan dette rettes til international afdeling i GymDanmark 

Espen Larsen   
Sportskoordinator 
+45 5171 2912 
esl@gymdanmark.dk  
 

Michele Blomsterberg Hansen 
Disciplinkaptajn Idrætsgymnastik 
+45 30 45 53 27  
mib@gymdanmark.dk 
 

Helge Fisker 

Landsholdschef  

+45 6095 2819 

hfi@gymdanmark.dk  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Helge Fisker 

Landsholdschef med ansvar for talentudvikling  

M +45 6095 2819 
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